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Kormányrendeletek

A Kormány 448/2017. (XII. 27.) Korm. rendelete
az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek egyedi rendelésének és felhasználásának engedélyezéséről
A Kormány az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló
2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. §		
E rendelet hatálya az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek betegellátási szükségletből adódó egyedi
rendelésével és felhasználásával összefüggő engedélyezési eljárásokra terjed ki.

2. Indikáción túli gyógyszerrendelés
2. §

(1) Az indikáción túli gyógyszerrendelés engedélyezése iránti kérelmet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek
rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: ESZCSM rendelet)
6. számú melléklete szerinti nyomtatványon az adott betegségre irányadó szakképesítéssel rendelkező orvos
(a továbbiakban: kezelőorvos) nyújtja be az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézethez
(a továbbiakban: OGYÉI).
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell – a (6) bekezdésben foglalt eltéréssel –
a)
a gyógyszer nevét, hatóanyagát, hatáserősségét, gyógyszerformáját, kiszerelését,
b)
annak részletes indokát, hogy miért nem lehetséges vagy eredménytelen a beteg kezelése a forgalomba
hozatalra engedélyezett gyógyszerekkel, ha azokat jóváhagyott indikációjukban alkalmazzák,
c)
annak a javallatnak a pontos megnevezését, amelyben a kezelőorvos a gyógyszert rendelni kívánja, valamint
a gyógyszer tervezett adagolását és a kezelés várható időtartamát, vagy a (6) bekezdés szerinti gyógyszer
esetén a jogszabály szerinti, az egészségügyért felelős miniszter által tájékoztatóban közzétett azon szakmai
irányelvnek a megjelölését, amelyben az alkalmazni kívánt gyógyszer szerepel, valamint a javallat pontos
megnevezését,
d)
a c) pont szerinti javallatban való alkalmazás indokait, valamint indokoltságának bizonyítékait, a következők
szerint:
da)
a klinikai vizsgálatokról szóló közleményeket, a gyógyszerrel történt kezeléssel kapcsolatos szakmai
folyóiratban közzétett közleményeket és a hazai, illetve nemzetközi ajánlásokat, vagy
db)
a (4) bekezdés szerinti gyógyszer esetén az egészségügyért felelős miniszter által tájékoztatóban
közzétett azon szakmai irányelvnek a megjelölését, amelyben az alkalmazni kívánt gyógyszer
szerepel,
e)
a beteg nevét, születési idejét, TAJ-át, korlátozottan cselekvőképes kiskorú és cselekvőképességében
az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott vagy
cselekvőképtelen beteg esetén a nyilatkozattételre jogosult személy nevét.
(3) A kérelemhez csatolni kell – a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel –
a)
első alkalommal a kezelőorvos nyilatkozatát arról, hogy vállalja, hogy a kezelés lezárultakor, valamint
folyamatos kezelés esetén az OGYÉI által meghozott határozatban meghatározott időközönként
az OGYÉI-nek részletes, kiértékelhető jelentést küld az adott beteg állapotáról, a kezelésről, annak
eredményéről, illetve az esetleges mellékhatásokról,
b)
a beteg, illetve a nyilatkozattételre jogosult személy nyilatkozatát, hogy hozzájárul a gyógyszer indikáción túli
alkalmazásához.
(4) Fekvőbeteg-gyógyintézetben alkalmazni kívánt gyógyszer esetén, ha az adott gyógyszer szerepel a gyógyítómegelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok
kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 8. mellékletében felsorolt protokollokban
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

vagy a nemzetközi irányelveken és hazai szakmai tapasztalatokon alapuló protokollokban, a kérelemhez nem kell
csatolni a (3) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatot.
Az OGYÉI a kérelem elbírálása során vizsgálja továbbá, hogy a készítmény kérelmezett indikációjával kapcsolatosan
klinikai vizsgálat, illetve forgalomba hozatali engedély módosítása iránti kérelem van-e folyamatban az Európai
Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) valamelyik tagállamában.
Ha korábban már ugyanazon gyógyszer vonatkozásában ugyanarra a javallatra az OGYÉI engedélyezte
az alkalmazást, akkor nem kell tartalmaznia a kérelemnek a (2) bekezdés d) pontja szerinti bizonyítékokat, valamint
a (4) bekezdés szerinti esetben a (2) bekezdés b) pontja szerinti indokokat sem.
A (4) bekezdés szerinti esetben a beteg kezelése az adott gyógyszerrel megkezdhető, és ha az OGYÉI az emberi
alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi
XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 25. § (8) bekezdésében a sürgős szükség esetére megállapított határidőben
nem dönt, az engedélyt megadottnak kell tekinteni.
Az indikáción túli gyógyszerrendelés sürgős szükséggé történő minősítése abban az esetben indokolt, ha
a kérelmezett gyógyszer a beteg életveszélyes állapotának kezelésére vagy közvetlen életveszély elhárítására
szolgál. A sürgős szükség fennállását a kezelőorvosnak a kérelemben részletesen indokolnia kell.
A beteg tájékoztatására és a hozzájáruló nyilatkozatra az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények
klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról szóló 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet 6. §-ában
foglalt rendelkezéseket alkalmazni kell.
Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszer indikáción túli rendelése iránti
kérelem esetében az 5. és 6. § szerinti eljárás lefolytatása nem szükséges, arról az OGYÉI az indikáción túli
gyógyszerrendelésre vonatkozó határozatban dönt.
Az OGYÉI az e § szerint hozott határozatai alapján a honlapján közleményt tesz közzé, mely tartalmazza a gyógyszert
azonosító adatokat, az engedélyezett, elutasított indikációt, a javaslatot véleményező szakmai kollégium
megnevezését és javaslatát, valamint a kérelem elutasítása esetén az elutasítás indokát, továbbá a (4) bekezdés
szerinti esetben a (4) bekezdés szerinti protokoll megjelölését is.
E § alkalmazásában javallaton a gyógyszer alkalmazási előírásában szereplő rendelkezéseket kell érteni.

3. Engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazás
3. §

(1) Engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazás keretében vizsgálati készítmény vagy forgalomba hozatali engedéllyel
nem rendelkező gyógyszer alkalmazásának engedélye iránti kérelmet a kezelőorvos nyújtja be az OGYÉI-hez.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell
a)
az érintett gyógyszer nevét (ha van), hatóanyagát, hatáserősségét, gyógyszerformáját, kiszerelését,
b)
annak a krónikus vagy maradandó károsodást okozó vagy a beteg életet veszélyeztető betegségnek
a leírását, amelynek a kezelésére az érintett gyógyszert alkalmazni kívánják,
c)
annak részletes indokát, hogy miért nem lehetséges vagy miért eredménytelen a beteg kezelése
a forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerekkel,
d)
annak indokát, hogy miért nem lehetséges a beteg adott klinikai vizsgálatba történő beválasztása,
e)
a gyártó által az OGYÉI rendelkezésére bocsátott, az érintett gyógyszer alkalmazására, hatékonyságára és
biztonságosságára vonatkozó adatok összefoglalását,
f)
a gyógyszer tervezett adagolását és az alkalmazás módját,
g)
a gyártó nyilatkozatát és alátámasztó adatokat a gyógyszer minőségének megfelelőségéről, valamint arról,
hogy az érintett gyógyszert térítésmentesen biztosítja a beteg számára a kezelés teljes időtartama alatt,
h)
a kezelőorvos nyilatkozatát arról, hogy vállalja a kezelést, és a kezelés lezárultakor, valamint folyamatos
kezelés esetén az OGYÉI által meghozott határozatban meghatározott időközönként az OGYÉI részére
értékelő jelentést küld a kezelés eredményéről,
i)
a beteg nevét, születési idejét, TAJ-át, korlátozottan cselekvőképes kiskorú és cselekvőképességében
az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott vagy
cselekvőképtelen beteg esetén a nyilatkozattételre jogosult személy nevét,
j)
tájékoztatást a kezelésről és beleegyező nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a beteg, illetve
a nyilatkozattételre jogosult személy hozzájárul a gyógyszer alkalmazásához.
(3) Az OGYÉI az engedély kiadásáról az érintett intézeti gyógyszertárat is tájékoztatja.
(4) Ha ezt újabb tudományos adatok indokolják, a beteg biztonsága és az érintett gyógyszer megfelelő használata
érdekében az OGYÉI felfüggesztheti vagy visszavonhatja a gyógyszer alkalmazására vonatkozó engedélyét.
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Az érintett gyógyszer gyártója azonnal értesíti az OGYÉI-t az érintett gyógyszer biztonságosságára vonatkozó
adatokról, ha azok kihatással lehetnek az engedélyezés előtti felhasználásra, és javasolhatja az érintett gyógyszer
alkalmazásának felfüggesztését.
4. §

(1) A kezelésbe bevonni kívánt cselekvőképes beteget a kezelőorvos szóban és írásban, magyar nyelven – illetve
a beteg anyanyelvén vagy a beteg által ismertként megjelölt más nyelven –, laikus számára is érthető módon
tájékoztatja az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 159. § (3) bekezdésében és a (4) bekezdésben
foglaltakról.
(2) A kezelőorvosnak különös figyelmet kell fordítania annak a vizsgálatára, hogy a beteg nincs-e cselekvőképtelen
állapotban. Az ezzel kapcsolatos megállapításokat a kezelőorvos az egészségügyi dokumentációban rögzíti.
(3) A tájékoztatást és a beleegyezést külön íven kell írásba foglalni. A beteg aláírásával ellátott beleegyező nyilatkozat
és írásos tájékoztató egy-egy eredeti példányát az egészségügyi dokumentációban kell megőrizni, egy-egy eredeti
példányát pedig a betegnek kell átadni.
(4) Az írásos tájékoztatónak a következőket kell tartalmaznia:
a)
az egyedi alkalmazás azonosító adatait,
b)
a kezelés jellegére való utalást, célját, várható időtartamát, a kezelés menetét, a tervezett beavatkozások
jellegét, gyakoriságát,
c)
a beteg tájékoztatását arról, hogy miért nem lehetséges vagy eredménytelen a kezelése a rendelkezésére álló
egyéb, elfogadott kezelési lehetőségekkel, valamint tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a bevezetni kívánt
kezelés a már megkezdett kezelésének megszakítását jelentheti, és a megkezdett kezelés megszakításának
milyen következményei lehetnek a beteg számára,
d)
a lehetséges és a várható következmények, kockázatok és mellékhatások részletes leírását, valamint az arra
való utalást, hogy a kezelés során olyan nemkívánatos események is felléphetnek, amelyek előre nem
láthatóak,
e)
az észszerűen várható előnyök leírását,
f)
arra vonatkozó figyelemfelhívást, hogy a beleegyezés önkéntes és befolyásolástól mentes, azt bármikor akár
szóban, akár írásban indokolás nélkül vissza lehet vonni anélkül, hogy ebből a betegnek hátránya származna,
g)
a beteg adatainak kezelésére, az azokhoz való hozzáférésére vonatkozó szabályokat,
h)
a gyógyszer hatásmechanizmusának rövid ismertetését.
(5) A beteg beleegyező nyilatkozata a következőket tartalmazza:
a)
az egyedi alkalmazás azonosító adatait,
b)
annak az egészségügyi szolgáltatónak a megnevezését, amely a kezelést nyújtja,
c)
a kezelőorvos nevét, beosztását, munkaköre megnevezését,
d)
a beteg nevét, születési helyét és idejét, TAJ-át, korlátozottan cselekvőképes kiskorú és
cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen
korlátozott vagy cselekvőképtelen beteg esetén a nyilatkozattételre jogosult személy azonosító adatait is,
e)
annak a kijelentését, hogy a beteg – korlátozottan cselekvőképes kiskorú és cselekvőképességében
az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott vagy
cselekvőképtelen beteg esetén a nyilatkozattételre jogosult személy – beleegyezését az (1)–(4) bekezdésben
foglalt tájékoztatást követően, önként, befolyástól mentesen adja, annak tudatában, hogy az bármikor,
szóban vagy írásban, indokolás nélkül visszavonható,
f)
a beleegyező nyilatkozat aláírásának dátumát,
g)
a kezelőorvos aláírását,
h)
a beleegyező nyilatkozatot tevő aláírását.

4. EGT-tagállamban vagy EGT-megállapodásban részes államban forgalomba hozatalra engedélyezett
gyógyszer rendelése
5. §

(1) Orvos olyan gyógyszert, amelyet Magyarországon nem, de az EGT tagállamában, illetve az Európai Közösséggel
vagy az EGT-vel megkötött nemzetközi szerződés alapján az EGT tagállamával azonos jogállást élvező államban
(a továbbiakban: EGT-megállapodásban részes állam) forgalomba hozatalra engedélyeztek – a Gytv. 25. §
(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően –, csak akkor rendelhet, ha a rendelést megelőzően az OGYÉI-nek
bejelenti, és beszerzi az OGYÉI nyilatkozatát
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a)

arról, hogy a rendelni kívánt gyógyszer az orvos által megjelölt EGT-tagállamban vagy EGT-megállapodásban
részes államban forgalomba hozatalra engedélyezett az orvos által megjelölt indikációban,
b)
arról, hogy a rendelni kívánt gyógyszer forgalomba hozatali engedélyét az illetékes hatóság nem vonta vissza
vagy forgalmazását nem függesztette fel, és
c)
– az orvos által rendelkezésre bocsátott adatok alapján – a Gytv. 1. § 23. pontjában meghatározott különös
méltánylást érdemlő betegellátási érdek fennállásával kapcsolatos véleményéről.
(2) Az orvos az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét az ESZCSM rendelet 3–5. számú melléklete szerinti
adatlapon kéri. Az OGYÉI az adatlap beérkezését követő 8 munkanapon belül – a gyógyszert rendelő orvosnak –
nyilatkozik az (1) bekezdésben foglaltakról.
(3) Ha az OGYÉI olyan nyilatkozatot tesz, amely szerint az (1) bekezdés szerinti feltételek fennállnak, az orvos – vényen
történő rendelés esetén – az OGYÉI nyilatkozatának másolatát a vénnyel együtt a betegnek átadja.
(4) Ha az OGYÉI olyan nyilatkozatot tesz, hogy véleménye szerint a Gytv. 1. § 23. pontja szerinti különös méltánylást
érdemlő betegellátási érdek nem áll fenn, az orvos – ha a gyógyszer vényen történő rendelésének szükségességét
továbbra is fenntartja – az OGYÉI nyilatkozatának másolatát a vénnyel együtt a betegnek átadja, és a beteget
tájékoztatja a nyilatkozat tartalmáról és lehetséges következményeiről.

5. Egyedi gyógyszerbeszerzés
6. §

(1) A fekvőbeteg-ellátást végző intézmény orvosa vagy a kezelőorvos kérelme alapján az EGT tagállamában,
illetve az EGT-megállapodásban részes tagállamban nem, de más országban forgalomba hozatali engedéllyel
rendelkező gyógyszerek egyedi beszerzését a (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén – a Gytv. 25. §
(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az OGYÉI engedélyezi az alkalmazás szükségességének vizsgálatát
követően.
(2) Az (1) bekezdés szerinti gyógyszer beszerzése fekvőbeteg-ellátást végző intézmény vagy a (7) bekezdésben
meghatározott kezelőorvos által kezelt beteg részére akkor engedélyezhető, ha a gyógyszer életmentő vagy
alkalmazása során a Gytv. 1. § 23. pontjában meghatározott különös méltánylást érdemlő betegellátási érdek
fennáll, és egészségügyi intézmény által benyújtott kérelem esetén az intézmény szakmai vezetője szerint is
nélkülözhetetlen a gyógyszer alkalmazása.
(3) A kérelmet a fekvőbeteg-ellátást végző intézmény orvosának az ESZCSM rendelet 3. számú mellékletében
meghatározott „Gyógyintézeti (kórházi) gyógyszerigénylő lap” kitöltésével – a gyógyszer pontos adataival,
az igényelt mennyiségnek és a kezelés várható időtartamának feltüntetésével, részletes indokolással és az ezt
megalapozó orvosi bizonylatok másolatával, valamint az intézmény vezetője és az intézeti főgyógyszerész
ellenjegyzésével ellátva – kell 2 példányban, írásban az OGYÉI-hez benyújtania.
(4) A fekvőbeteg-ellátást végző intézmény a (3) bekezdés szerinti kérelmet sürgős szükség esetére, adott gyógyszer
több betegen történő sürgős alkalmazásának elősegítése érdekében, a kezelt betegek nevének megjelölése nélkül,
több beteg részére történő mennyiség megjelölésével is továbbíthatja az OGYÉI részére. Az így beszerzett gyógyszer
felhasználásáról a fekvőbeteg-ellátást végző intézmény a (3) bekezdésben meghatározott kérelem tartalmi
elemeinek megfelelő adattartalommal külön nyilvántartást vezet.
(5) Különösen indokolt, sürgős esetben a kérelem egyéb írott formában is továbbítható az OGYÉI-nek, amely
a feltételek megléte esetén adja ki az engedélyt. Ilyen esetben a (3) bekezdésben meghatározott kérelmet – eredeti
aláírásokkal, bélyegzővel – haladéktalanul pótolni kell.
(6) Ha a különös méltánylást érdemlő betegellátási érdek a beteg járóbeteg-ellátás keretében történő gyógykezelése
során továbbra is fennáll, a kezelőorvos – megfelelő szakmai indokolással – évente a beteg további kezeléséhez
szükséges gyógyszer behozatalának és alkalmazásának engedélyezését – az ESZCSM rendelet 4. számú
mellékletében meghatározott „Járóbeteg gyógyszerigénylő lap” kitöltésével legfeljebb 12 hónapra – kérheti
az OGYÉI-től. A 12. hónap elteltét követően – ha a beállított gyógyszeres terápia folytatása továbbra is indokolt –
a kezelőorvos az ESZCSM rendelet 5. számú mellékletében meghatározott „Egyedi gyógyszerigénylés-hosszabbítási
kérelem járóbeteg részére” elnevezésű adatlap kitöltésével további gyógyszer megrendelésére és alkalmazására
kérhet engedélyt.
(7) Fekvőbeteg-ellátást végző intézményben történő beállítás hiányában a kezelőorvos – ha az igénylőlapon
feltüntetett javallat szerinti klinikai szakágban szakorvosi képesítése van – akkor kérheti betegének a (6) bekezdés
szerint közvetlenül az (1) bekezdésben meghatározott gyógyszer behozatalát, ha a (2) bekezdésben foglalt
feltételek fennállnak, és megfelelően indokolja, hogy az adott betegség kezeléséhez a beteg fekvőbeteg-ellátást
végző intézménybe történő felvétele nem szükséges.
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(8) A (6) és (7) bekezdésben meghatározott esetekben a kérelemhez a 30 napra rendelt gyógyszeradagról szóló
érvényes vényt is mellékelni kell.
(9) Ha az OGYÉI kiadja az (1) bekezdés szerinti engedélyt, a kezelőorvos – vényen történő rendelés esetén – az OGYÉI
engedélyének másolatát a vénnyel együtt átadja a betegnek.

6. Záró rendelkezések
7. §		
Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 449/2017. (XII. 27.) Korm. rendelete
a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos importtevékenység végzésének
engedélyezéséről
A Kormány az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló
2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) A polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet, továbbá a külföldi székhelyű vállalkozás
magyarországi fióktelepe (a továbbiakban együtt: gazdálkodó szervezet) a gyógyszerekkel folytatott
nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló miniszteri rendeletben felsorolt gyógyszerekkel
(a továbbiakban: gyógyszer) nagykereskedelmi tevékenységet – a belkereskedelemről szóló jogszabályban
foglaltakra figyelemmel – az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó
törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény, e rendelet, valamint a gyógyszerekkel folytatott
nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló miniszteri rendelet előírásai szerint folytathat.
(2) Gazdálkodó szervezet gyógyszerek párhuzamos importját e rendelet előírásai szerint folytathatja.

2. Gyógyszer-nagykereskedelem
2. §		
A nagykereskedelmi tevékenység folytatására jogosító engedély (a továbbiakban: tevékenységi engedély) kiadását
a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló miniszteri rendeletben
meghatározott gyógyszercsoportra vagy gyógyszercsoportokra lehet kérni.
3. §

(1) A tevékenységi engedély kiadása iránti kérelmet az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézethez
(a továbbiakban: OGYÉI) kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell
a)
a forgalmazni kívánt gyógyszercsoport vagy gyógyszercsoportok megnevezését, megjelölve azt is, ha
a kérelmező különleges tárolási hőmérsékletet igénylő gyógyszereket kíván forgalmazni;
b)
a székhely, a telephely vagy telephelyek címét, pontosan megnevezve a létesítményeket, ahol a kérelmező
a nagykereskedelmi tevékenységet folytatni kívánja;
c)
a beérkezett gyógyszerek minőségértékelését és eladható készletbe helyezését végző felelős személy – több
telephely esetén személyek – nevét;
d)
a beérkezett gyógyszerek minőségértékelését és eladható készletbe helyezését végző felelős személy
szakképesítését igazoló oklevél másolatát, munkaköri leírását, szakmai gyakorlatának igazolását;
e)
a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét;
f)
a működés tervezett ügyrendjét, ennek keretében:
fa)
a szakmai dokumentálás módját,
fb)
a minőségbiztosítás rendjét,
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fc)
az érvényes eljárás utasítások listáját,
fd)
a forgalomból való kivonás és a forgalmazás felfüggesztés végrehajtásának módját,
fe)
a be- és kiszállítás, továbbá a termékvisszavétel módját,
ff )
a telephely üzemidejét;
g)
a technikai felszereltség leírását;
h)
a nagykereskedelmi tevékenységnek helyet adó telephely és létesítmény alaprajzát;
i)
a kivonás végrehajtásához használt elektronikus levélcímet;
j)
a nagykereskedelmi tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés másolatát.
(2) Az (1) bekezdés f ) pont fb) alpontjában említett minőségbiztosítási rendszernek a nagykereskedelmi tevékenység
vonatkozásában meg kell határoznia a felelősségi köröket, a folyamatokat és a kockázatkezelési intézkedéseket.
(3) A tevékenységi engedélyben meg kell jelölni a nagykereskedelmi tevékenységnek helyet adó telephelyet és
létesítményt.
4. §

(1) A nagykereskedő a tevékenységét szüneteltetheti, amelynek tényéről – a szüneteltetés időtartamának
megjelölésével – annak megkezdését megelőzően legalább 30 nappal köteles értesíteni az OGYÉI-t.
A nagykereskedő a tevékenységének a szünetelést követő újbóli megkezdését megelőzően legalább 30 nappal
köteles értesíteni az OGYÉI-t.
(2) A nagykereskedő haladéktalanul köteles bejelenteni az OGYÉI-nek, ha a 3. § (1) bekezdés e) pontjában, f ) pont
ff ) alpontjában és i) pontjában felsoroltakban, valamint ha a nagykereskedő nevében vagy székhelyének címében
változás történik.
(3) A tevékenységi engedély módosítását kell kérelmezni
a)
új telephely létesítése,
b)
meglévő telephelyen új raktár építése,
c)
meglévő alapterület bővítése,
d)
a beérkezett gyógyszerek minőségértékelését és eladható készletbe helyezését végző felelős személy
változása,
e)
a forgalmazni kívánt gyógyszercsoport vagy gyógyszercsoportok változása
esetén.
(4) Az OGYÉI a tevékenységi engedélyben szereplő adatokat rögzíti és naprakészen tartja az Európai
Gyógyszerügynökség által működtetett európai uniós adatbázisban. Az Európai Bizottság vagy az Európai
Gazdasági Térség bármely tagállama hatóságának kérésére az OGYÉI tájékoztatást ad az egyedi engedélyekre
vonatkozó információkról.
(5) Az OGYÉI a kiadott, a módosított, továbbá a visszavont tevékenységi engedélyekről, valamint a nagykereskedelmi
tevékenység (1) bekezdés szerinti szüneteltetéséről nyilvántartást vezet, amelynek személyes adatot nem
tartalmazó részét a honlapján közzéteszi.

5. §

(1) A nagykereskedő vagy a gyógyszerközvetítő helyszíni ellenőrzése esetén az OGYÉI jegyzőkönyvet vesz fel,
és ezt követően elkészíti az inspekciós jelentés tervezetét, melynek egy példányát a nagykereskedőnek vagy
a gyógyszerközvetítőnek megküldi. A nagykereskedő vagy a gyógyszerközvetítő az inspekciós jelentés tervezetében
foglaltakra annak kézhezvételétől számított 15 napon belül észrevételt tehet.
(2) Az OGYÉI a végleges inspekciós jelentést az észrevétel kézhezvételétől számított 15 napon belül megküldi
a nagykereskedő vagy a gyógyszerközvetítő részére.
(3) A nagykereskedő vagy a gyógyszerközvetítő az inspekciós jelentésben foglalt hiányosságok megszüntetésének
módjáról és határidejéről a végleges inspekciós jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül értesíti
az OGYÉI-t.
(4) A (2) bekezdésben említett inspekciós jelentés megküldését, vagy – ha arra sor kerül – a (3) bekezdésben említett
értesítést követően, de legkésőbb az (1) bekezdésben említett ellenőrzés elvégzésétől számított 90 napon belül
az OGYÉI az ellenőrzött egység részére tanúsítványt állít ki arról, hogy az ellenőrzött egység helyes forgalmazási
gyakorlatot alkalmaz, ha megállapítható, hogy az érintett betartja a helyes forgalmazási gyakorlat alapelveit és
iránymutatásait. A tanúsítványokat az OGYÉI rögzíti az Európai Gyógyszerügynökség által működtetett európai
uniós adatbázisban.
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3. Gyógyszerek párhuzamos importja
6. §		
A párhuzamos importtevékenység magában foglalja az ilyen módon behozni kívánt gyógyszer származási
tagállamban történő beszerzését, a származási tagállamból kizárólag a hazai forgalomba hozatal érdekében történő
behozatalát, átcsomagolását, minőségbiztosítását, minőségértékelését, eladható készletbe helyezését, tárolását,
készletezését, a megrendelőhöz való eljuttatását, forgalomból történő kivonásának végrehajtását, nyilvántartását,
továbbá a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszerrel kapcsolatos adatszolgáltatást és információátadást.
7. §		
A párhuzamos importengedély iránti kérelmet az OGYÉI-hez kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell
a)
a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszer adatait:
aa)
a származási tagállam megnevezését,
ab)
a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszer megnevezését, forgalomba hozatali
engedélyének számát a származási tagállamban,
ac)
a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszer gyártójának nevét (cégnevét), székhelye címét
a származási tagállamban,
ad)
a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszer forgalomba hozatali engedélye jogosultjának
nevét (cégnevét), székhelye címét a származási tagállamban (ha az az előzőtől különbözik);
b)
a párhuzamos import engedély által érintett, Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező
gyógyszer adatait:
ba)
megnevezését, nyilvántartási számát,
bb)
gyártójának nevét (cégnevét), székhelye címét,
bc)
Magyarországra érvényes forgalomba hozatali engedélye jogosultjának nevét (cégnevét), székhelye
címét (ha az az előzőtől különbözik);
c)
a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszer betegtájékoztatóját és címkeszövegét a származási
tagállamban és azok hiteles magyar nyelvű fordítását;
d)
a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszer magyar nyelvű betegtájékoztatójának tervezetét;
e)
a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszer magyar nyelvű címkeszövegének tervezetét;
f)
ha a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszer átcsomagolásra kerül, a párhuzamos importőr gyártási
engedélyének számát és
fa)
– Magyarországon történő átcsomagolás esetén – a Magyarországon átcsomagolást végző
megbízott gyártási engedélyének számát, valamint a párhuzamos importőr és megbízottja között
az átcsomagolásra kötött szerződés másolatát, vagy
fb)
– külföldön történő átcsomagolás esetén – a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és
párhuzamos import tevékenységről szóló miniszteri rendelet szerinti bizonylatot;
g)
a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszer minden hatáserősségéből a legkisebb csomagolási egység
egy mintáját;
h)
arra irányuló nyilatkozatot, hogy a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszerrel kapcsolatos minőségi
hibajelentési, mellékhatás-bejelentési és a származási országban kiadott forgalomba hozatali engedély
módosításra vonatkozó bejelentési kötelezettségeknek eleget tesz.
8. §		
Ha a párhuzamos importengedélyben foglalt címkeszöveg és betegtájékoztató a gyógyszer Magyarországon
hatályos forgalomba hozatali engedélyében meghatározott címkeszövegtől és betegtájékoztatótól eltérő,
a párhuzamos importőrnek a módosítás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolnia kell a Magyarországon
hatályos forgalomba hozatali engedélyben meghatározott címkeszöveg, illetve betegtájékoztató megfelelő
változatát.
9. §

(1) A kérelem elbírálása során az OGYÉI vizsgálja és mérlegeli, hogy a párhuzamos importtal behozni kívánt és
a Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszer minden szempontból azonos-e.
(2) Ha az (1) bekezdésben foglaltak nem állnak fenn, az OGYÉI vizsgálja, hogy a párhuzamos importtal behozni
kívánt gyógyszer a Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszer olyan változatának
minősíthető-e, amely a terápia során azonosan alkalmazható, illetve a várható terápiás és minőségbeli eltérések
jelentenek-e egészségügyi veszélyt.
(3) A (2) bekezdés szerinti terápiás és minőségbeli eltérés feltételét kielégíti, ha a Magyarországon forgalomba hozatalra
engedélyezett és a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszerek
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a)
b)
c)

színe különböző, kivéve, ha ezáltal a különféle hatáserősségek összetéveszthetők,
szilárd gyógyszerformáinak kopási vagy törési szilárdsága különböző, kivéve, ha ez a különbség
az alkalmazást veszélyezteti,
segédanyag-összetételében nincs olyan különbség, amely a terápiás alkalmazást várhatóan kedvezőtlenül
befolyásolná.

10. §		
Az OGYÉI a 8–9. § szerinti eljárása során megkeresheti a származási tagállamban a kérdéses gyógyszer forgalomba
hozatali engedélyének kiadására jogosult, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságot (társhatóság) annak
érdekében, hogy az átadja a párhuzamos import engedélyezése szempontjából jelentőséggel bíró, a gyógyszer
gyártására és forgalmazására vonatkozó egyéb lényeges adatokat és okiratokat, így különösen a párhuzamos
importtal behozni kívánt gyógyszer forgalomba hozatali engedélyezési kémiai-gyógyszerészeti dokumentációját.

4. Záró rendelkezések
11. §		
Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelete
az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről
A Kormány az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló
2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §

(1) E rendelet rendelkezéseit – a magisztrális, valamint a (2) és (3) bekezdésben meghatározott gyógyszerek kivételével –
az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról
szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 1. § 1. pontjában meghatározott valamennyi, Magyarországon
emberi felhasználásra kerülő gyógyszer forgalomba hozatala, forgalmazása és felhasználása során alkalmazni kell.
(2) E rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni azoknak az izotópoknak az izotópot tartalmazó gyógyszerrel
történő forgalomba hozatalánál, amelyet – közvetlenül a felhasználás előtt – forgalomba hozatalra engedélyezett
izotópgenerátor, radioaktív készlet vagy radioaktív-prekurzor alkalmazásával a gyártó használati utasítása szerint
állítanak elő.
(3) E rendeletet a gyermekgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítményekről, valamint az 1768/92/EGK
rendelet, a 2001/20/EK irányelv, a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet módosításáról szóló,
2006. december 12-i 1901/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, továbbá a fejlett terápiás
gyógyszerkészítményekről, valamint a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet módosításáról szóló,
2007. november 13-i 1394/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet figyelembevételével kell alkalmazni.

2. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
segédanyag: a gyógyszer gyártása során a gyógyszerforma kialakításához és alkalmazásához szükséges
megfelelő minőségű anyag;
2.
gyógyszerforma: a gyógyszer meghatározott alkalmazási módjának, az adagolási egységnek megfelelő
kialakítása;
3.
tagállam: az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) tagállama, illetve az Európai Közösséggel
megkötött nemzetközi szerződés alapján az EGT tagállamával azonos jogállást élvező állam;
4.
Bizottság: az Európai Unió Bizottsága;
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5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
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Ügynökség: a Gytv. 1. § 24. pontja szerinti Európai Gyógyszerügynökség;
Ügynökség bizottsága: az Ügynökség emberi felhasználásra kerülő gyógyszereket értékelő bizottsága;
értékelő jelentés: a kérelmező által az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló
52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüMr.) 1. számú melléklete szerint benyújtott dokumentáció
alapján a referencia-tagállam hatósága által készített szakmai értékelés;
referencia-tagállam: az a tagállam, amelynek a megfelelő hatáskörrel rendelkező hatósága a kölcsönös
elismerési és decentralizált eljárás alapjául szolgáló értékelő jelentést vagy annak tervezetét elkészíti;
hatáserősség: egy adagolási egységre, vagy térfogat- vagy tömegegységre vonatkoztatott
hatóanyag-tartalom;
referencia-gyógyszer: a valamely tagállam által már forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer;
generikus gyógyszer: a referencia-gyógyszerrel a hatóanyagok tekintetében azonos minőségi és mennyiségi
összetételű, illetve azonos gyógyszerformájú gyógyszer, amelynek a referencia-gyógyszerrel való
bioegyenértékűségét megfelelő biohasznosulási vizsgálatokkal igazolták; valamely hatóanyag különböző
sóit, észtereit, étereit, izomerjeit, izomerkeverékeit, komplexeit vagy származékait egyazon hatóanyagnak
kell tekinteni, kivéve, ha tulajdonságaik jelentősen különböznek a biztonságosság, illetve hatásosság
tekintetében; a generikus gyógyszerré minősülés szempontjából a különböző azonnali hatóanyagleadású
orális gyógyszerformák egy és ugyanazon gyógyszerformának tekintendők;
növényi anyag: minden egész, darabokra tört vagy vágott növény, növényi rész, feldolgozatlan formában,
általában szárítva vagy frissen; bizonyos váladékokat, melyeken nem végeztek különleges kezelést, szintén
növényi anyagnak kell tekinteni; a növényi anyagok pontos meghatározását a felhasznált növényi rész és
a binomiális rendszernek megfelelő növénytani elnevezés (nemzetség, faj, fajta és szerző) adja meg;
növényi készítmény: növényi anyagokon végzett kezelések, például extrakció, desztilláció, sajtolás,
frakcionálás, tisztítás, koncentrálás vagy fermentálás révén nyert készítmények; ezek közé tartoznak
a növényekből származó aprított vagy porított anyagok, tinktúrák, kivonatok, illóolajok, kisajtolt levek,
szuperkritikus kivonatok, olajok és feldolgozott váladékok;
referencia növényi gyógyszer: az olyan termék, ami a kérelem alapjául szolgáló hagyományos növényi
gyógyszerrel megegyező hatóanyagokat tartalmaz, és a felhasznált segédanyagok nem módosítják az aktív
összetevők hatását, szándékolt felhasználása is megegyezik vagy hasonló, hatáserőssége és adagolása
egyenértékű, és alkalmazási módja ugyanaz vagy hasonló.

II. FEJEZET
FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK
1. A forgalomba hozatali engedély iránti kérelem
3. §

(1) A gyógyszer forgalomba hozatalának engedélyezése – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – kérelemre indul.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemnek – az EüMr. 1. számú mellékletében foglaltak alapján – tartalmaznia kell
a)
a kérelmező számlázási és levelezési címét;
b)
a gyógyszer nevét;
c)
a gyógyszer összetevőinek megnevezését, ideértve a nemzetközi szabadnevét, ha ilyen név létezik, minőségi
és mennyiségi adatait gyógyszerforma-egységenként, illetve tömeg- vagy térfogategységre vonatkoztatva;
d)
a gyógyszer jelentette potenciális környezeti veszélyekre vonatkozó, megfelelő vizsgálatra alapozott
értékelést, a veszély csökkentésére esetlegesen megteendő intézkedéseket;
e)
a terápiás javallatokat, ellenjavallatokat és mellékhatásokat;
f)
az adagolást és a gyógyszerformát, valamint az alkalmazás módját és az alkalmazással kapcsolatos
tudnivalókat;
g)
a felhasználhatóság javasolt időtartamát és a tárolás körülményeit;
h)
a készítmény tárolásánál, alkalmazásánál, valamint az ártalmatlanításánál betartandó elővigyázatossági és
biztonsági intézkedéseket, valamint a készítmény környezetre gyakorolt bármely lehetséges kockázatának
feltüntetését;
i)
a gyártási eljárás leírását;
j)
a gyártó által alkalmazott minőség-ellenőrző eljárások leírását;
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k)

a készítmény következő vizsgálatainak eredményeit:
ka)
gyógyszerészeti (fizikai-kémiai, biológiai vagy mikrobiológiai) vizsgálatokat,
kb)
a farmakológiai, toxikológiai és más preklinikai vizsgálatokat,
kc)
klinikai vizsgálatokat;
l)
a farmakovigilanciával kapcsolatban:
la)
a farmakovigilancia-rendszerének összefoglalását, amely az alábbi elemeket tartalmazza:
1.
igazolás arról, hogy a kérelmezőnél folyamatosan rendelkezésre áll legalább egy,
a farmakovigilanciáért felelős, megfelelően képesített személy (a továbbiakban:
farmakovigilanciáért felelős személy),
2.
a farmakovigilanciáért felelős személy lakóhelyeként és a tevékenység végzésének
helyéül szolgáló EGT-tagállamok felsorolása,
3.
a farmakovigilanciáért felelős személy elérhetősége,
4.
a kérelmező által aláírt nyilatkozat arról, hogy rendelkezik a farmakovigilanciával
kapcsolatos feladatok és felelősségek teljesítéséhez szükséges eszközökkel,
5.
a gyógyszer farmakovigilanciarendszer-törzsdokumentációja elérhetőségének helye;
lb)
a kérelmező által az érintett gyógyszer vonatkozásában bevezetendő, a Gytv. 1. § 33. pontjában
foglalt, a gyógyszer felismert, illetve lehetséges kockázatait, valamint az engedélyezés utáni
gyógyszerbiztonsági adatok iránti szükségletet figyelembe vevő kockázatkezelési tervet és annak
összefoglalóját;
m)
nyilatkozatot arról, hogy az EGT-n kívül végzett klinikai vizsgálatok megfelelnek az emberi felhasználásra
szánt gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatok során alkalmazandó helyes klinikai gyakorlat bevezetésére
vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 2001. április 4-i
2001/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv etikai követelményeinek;
n)
az EüMr. 2. számú mellékletének megfelelően az alkalmazási előírás tervezetét, valamint a gyógyszer külső
csomagolásának, közvetlen csomagolásának és betegtájékoztatójának tervezetét az emberi alkalmazásra
kerülő gyógyszerek címkéjéről és betegtájékoztatójáról szóló rendeletnek megfelelően;
o)
a tervezett csomagolás mintadarabját vagy annak (színes csomagolás esetén színes) grafikáját;
p)
írásos nyilatkozatot arról, hogy a gyógyszer gyártója az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának
személyi és tárgyi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben foglaltakkal összhangban elvégzett ellenőrzések
során meggyőződött arról, hogy a hatóanyag gyártója eleget tett a helyes gyártási gyakorlatra vonatkozó
elveknek és iránymutatásoknak, valamint az ellenőrzés napjára való utalást, és annak kifejezett rögzítését,
hogy az ellenőrzés eredménye megerősíti, hogy a gyártás megfelel a helyes gyártási gyakorlatra vonatkozó
elveknek és iránymutatásoknak;
q)
a 11. § (2) bekezdése szerinti dokumentumot;
r)
Magyarországon kívül kiadott forgalomba hozatali engedélyt, az időszakos gyógyszerbiztonsági
jelentésekben és a feltételezett mellékhatásokra vonatkozó jelentésekben szereplő, rendelkezésre álló
biztonsági adatok összefoglalását, valamint azon EGT-tagállamok jegyzékét, ahol az emberi felhasználásra
szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek megfelelően benyújtott engedély iránti kérelem elbírálás alatt áll;
s)
a kérelmező által a más EGT-tagállamban javasolt, illetve más EGT-tagállam illetékes hatósága által
jóváhagyott alkalmazási előírás összefoglalását és a betegtájékoztatót;
t)
a más országban hozott elutasító döntés részleteit és az elutasítás indokait.
(3) A (2) bekezdés k) pontja szerinti gyógyszerészeti, preklinikai és klinikai vizsgálatok eredményeivel kapcsolatos
dokumentumokhoz és információkhoz az EüMr. 1. számú mellékletével összhangban részletes szakértői
összefoglalót kell csatolni. A szakértői összefoglalókat megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező szakértőnek
kell összeállítania. Az összefoglalóhoz csatolni kell a szakértő rövid szakmai önéletrajzát is. A szakértőnek meg kell
indokolnia a tudományos irodalom felhasználását az EüMr. 1. számú mellékletével összhangban.
(4) A (2) és (3) bekezdésben foglaltak változását a kérelmező a tudomására jutást követő harminc napon belül közli
az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézettel (a továbbiakban: OGYÉI).
(5) Az emberi vérből vagy vérplazmából előállított gyógyszerek forgalomba hozatala iránti kérelemben be kell mutatni
azokat a módszereket, amelyek a kórokozó vírusok mennyiségét csökkentik, illetve amelyek azokat teljesen
eltávolítják a készítményekből.
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(6) A (2) bekezdés b) pontja szerinti gyógyszernév nem lehet azonos más, már forgalomba hozatalra engedélyezett
készítmény nevével, és nem hasonlíthat más, már forgalomba hozatalra engedélyezett készítmény nevéhez olyan
mértékben, hogy azzal összetéveszthető legyen.
(7) Az (1) bekezdés szerinti kérelemre indult eljárás során a kérelmezőnek az OGYÉI felhívására be kell nyújtania
a készítmény és a hatóanyag, hatóanyagok minősége értékeléséhez szükséges, de legalább három teljes analízisre
alkalmas mennyiségű (értékelési) mintát, és ha az értékeléshez különleges, kereskedelmi forgalomban nem
beszerezhető referenciaanyagra is szükség van, ebből az előzőeknek megfelelő mennyiségű mintát.
4. §

(1) A 11. § (5) bekezdése szerint kiadott engedély mellett a gyógyszer bármely további hatáserősségének,
gyógyszerformájának, alkalmazási módjának, kiszerelésének, valamint minden módosításának és bővítésének vagy
külön engedélyt ad az OGYÉI, vagy az első ízben kiadott forgalomba hozatali engedélyt módosítja.
(2) Az (1) bekezdés szerint kiadott forgalomba hozatali engedélyeket egy forgalomba hozatali engedélynek kell
tekinteni.

5. §

(1) Nem kell a kérelemhez csatolni a 3. § (2) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerinti dokumentumokat, ha
a kérelmező bizonyítani tudja, hogy a gyógyszer valamely olyan referencia-gyógyszer generikuma,
a)
amelyet valamely tagállam illetékes hatósága vagy a Bizottság legalább nyolc éve engedélyezett, vagy
b)
amelynek forgalomba hozatalra engedélyezése iránti kérelmet valamely tagállamban vagy a Bizottságnál
2005. október 30-át megelőzően nyújtották be, és azt valamely tagállam illetékes hatósága vagy a Bizottság
legalább hat éve engedélyezte.
(2) Az (1) bekezdést kell alkalmazni akkor is, ha a referencia-gyógyszer Magyarországon nem rendelkezik forgalomba
hozatali engedéllyel. Ebben az esetben a kérelmezőnek a kérelemben meg kell jelölnie a referencia-gyógyszert
engedélyező tagállam nevét.
(3) Az OGYÉI a referencia-gyógyszert engedélyező tagállamtól igazolást kér az engedélyezés tényéről,
a referenciatermék teljes összetételéről és szükség esetén más releváns dokumentumokról.
(4) Ha más tagállam az OGYÉI-t keresi meg a (3) bekezdés szerinti igazolás kiállítása érdekében, akkor az OGYÉI köteles
a megkeresést teljesíteni.
(5) Ha valamely hatóanyag különböző sóit, észtereit, étereit, izomerjeit, izomerkeverékeit, komplexeit vagy
származékait nem lehet egyazon hatóanyagnak tekinteni, mert tulajdonságaik jelentősen különböznek
a biztonságosság, illetve hatásosság tekintetében, a kérelmezőnek az engedélyezett hatóanyag különböző
sói, észterei vagy származékai biztonságosságára, illetve hatásosságára vonatkozó további bizonyítékokat kell
benyújtania.
(6) Nem szükséges bizonyítani a bioegyenértékűséget biohasznosulási vizsgálatokkal, ha a kérelmező igazolni
tudja, hogy a generikus gyógyszer eleget tesz a vonatkozó kritériumoknak a megfelelő részletes, az Ügynökség
bizottsága által kiadott és az OGYÉI honlapján közzétett, a bioegyenértékűség vizsgálatáról szóló útmutatóban
meghatározottak szerint.
(7) Ha a gyógyszer nem generikus gyógyszer, vagy a bioegyenértékűsége biohasznosulási vizsgálatok útján nem
igazolható, vagy megváltoztatták a hatóanyagot, hatóanyagokat, a terápiás javallatokat, a hatáserősséget,
a gyógyszerformát vagy az alkalmazási módot a referencia-gyógyszerhez képest, akkor be kell nyújtani a megfelelő,
a 3. § (2) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerinti vizsgálatok eredményeit.
(8) Ha valamely biológiai gyógyszer, amely hasonlít a referencia biológiai gyógyszerre, nem felel meg a generikus
gyógyszer fogalommeghatározásában foglalt feltételeknek, elsősorban a nyersanyagokkal kapcsolatos vagy
a biológiai gyógyszer és a referencia biológiai gyógyszer gyártási folyamataiban mutatkozó különbségek miatt,
a hasonló biológiai gyógyszerré minősüléshez meg kell adni a megfelelő, a 3. § (2) bekezdés k) pont kb) és
kc) alpontja szerinti vizsgálatok eredményeit e feltételekre vonatkozóan, amely kiegészítő adatok típusának
és mennyiségének meg kell felelnie az EüMr. 1. számú mellékletében és a vonatkozó részletes, az Ügynökség
bizottsága által kiadott, az OGYÉI honlapján közzétett útmutatóban megadott feltételeknek. A referencia-gyógyszer
dokumentációjából az egyéb vizsgálatok és kísérletek eredményeit nem kell megadni.
(9) Az (1)–(3) bekezdés alkalmazásához szükséges tanulmányok és vizsgálatok, valamint az azokból adódó gyakorlati
követelmények végrehajtása nem sértheti a szabadalmi jogokat vagy a gyógyszerekre vonatkozó kiegészítő
szabadalmi oltalmi tanúsítványt.
(10) A kérelmező a 3. § (2) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerinti vizsgálatok eredményeit megfelelő tudományos
szakirodalommal helyettesítheti, ha bizonyítani tudja, hogy a gyógyszer hatóanyaga az EüMr. 1. számú
mellékletében foglaltak alapján legalább tíz éve jól megalapozott gyógyászati felhasználással rendelkezik az EGT

36058

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 226. szám

valamely tagállamában, továbbá e hatóanyag elismert hatásossággal és elfogadható biztonságossággal rendelkezik
az EüMr. 1. számú mellékletében felsorolt feltételek értelmében.
(11) Ha a gyógyszer olyan hatóanyagokat tartalmaz, amelyek már forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszer
alkotórészei, de azokat terápiás célokra még nem kombinálták egymással, be kell mutatni az új kombinációval
végzett, a 3. § (2) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerinti vizsgálatok eredményeit, de nem szükséges az egyes
hatóanyagokra vonatkozó tudományos adatok megadása.
(12) A forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszer esetén a forgalomba hozatali engedély jogosultja
(a továbbiakban: jogosult) hozzájárulhat ahhoz, hogy felhasználják a gyógyszerre vonatkozó, a 3. § (2) bekezdés
k) pontja szerinti dokumentációt vagy annak egy részét azzal a céllal, hogy elbírálják az olyan egyéb gyógyszerekre
vonatkozó későbbi kérelmeket, amelyek a hatóanyagok tekintetében azonos minőségi és mennyiségi összetétellel
rendelkeznek, és azonos a gyógyszerformájuk.
6. §

(1) Az 5. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, ha az 5. § (10) bekezdése alkalmazásával engedélyezett hivatkozott
gyógyszer jól megalapozott gyógyászati felhasználású hatóanyaga vonatkozásában új javallatra jelentős preklinikai
vagy klinikai vizsgálatok alapján valamely tagállam illetékes hatósága vagy a Bizottság engedélyt ad ki, akkor
e javallat tekintetében a más, ugyanazon hatóanyagot tartalmazó gyógyszer engedélyezési eljárása során csak akkor
nem kell a 3. § (2) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjában jelölt dokumentumokat benyújtani, ha a jól megalapozott
gyógyászati felhasználású hatóanyagot tartalmazó hivatkozott gyógyszer e bekezdésben említett új javallatára
kiadott legkorábbi engedély egy évnél régebbi.
(2) Az (1) bekezdést kell alkalmazni akkor is, ha a hivatkozott gyógyszer Magyarországon nem rendelkezik forgalomba
hozatali engedéllyel. Ebben az esetben a kérelmezőnek a kérelemben meg kell jelölnie a hivatkozott gyógyszert
engedélyező tagállamot.
(3) Az OGYÉI a hivatkozott gyógyszert engedélyező tagállamtól igazolást kér az engedélyezés tényéről, a vonatkozó
termék teljes összetételéről és szükség esetén más releváns dokumentumokról.
(4) Ha más tagállam az OGYÉI-t keresi meg a (3) bekezdés szerinti igazolás kiállítása érdekében, az OGYÉI köteles
a megkeresést teljesíteni.

2. Izotóppal jelzett gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyének feltételei
7. §		
Az izotópgenerátor forgalomba hozatali engedélye iránti kérelemhez – a 3. §-ban rögzítetteken túl – mellékelni kell
a)
a rendszer általános leírását azon alkotóelemeinek részletes leírásával, amelyek a leányizotóp-készítmény
minőségét vagy összetételét befolyásolhatják,
b)
az eluátum vagy szublimátum mennyiségi és minőségi jellemzését.

3. Homeopátiás gyógyszerek forgalomba hozatali engedélye kiadásának egyszerűsített eljárása
8. §

(1) Egyszerűsített forgalomba hozatali engedélyezési eljárás lefolytatása kérhető azon homeopátiás gyógyszerek
esetében,
a)
amelyeket szájon át történő vagy külsőleges terápiára szánnak,
b)
amelyek csomagolásán és bármely információs anyagában nem szerepel terápiás javallat, és
c)
amelyek ártalmatlanságát a hígítás foka garantálja (törzsoldattartalma legfeljebb egytizezred résznyi, illetve
allopátiás gyógyszerhatóanyagot tartalmazó készítmény esetén annak mennyisége nem haladja meg annak
a mennyiségnek az egyszázad részét, amely hatóanyag mennyiségtől azt vénykötelessé kell minősíteni).
(2) Az egyszerűsített forgalomba hozatali engedélyezési eljárás iránti kérelem vonatkozhat ugyanazon hasonszenvi
törzsoldatból álló készítmények egyazon hasonszenvi típusú hígítási sorozatára is. Ez esetben valamennyi
készítményt ugyanabban az eljárásban kell elbírálni.
(3) Az egyszerűsített forgalomba hozatali engedélyezési eljárás során a kérelemnek a 3. § (2) bekezdésétől eltérően
a következőket kell tartalmaznia:
a)
a kérelmező számlázási és levelezési címét;
b)
a gyógyszer nevét;
c)
a hasonszenvi törzsoldat megnevezését és a hígítás mértékét;
d)
a törzsoldatra vonatkozó minőség-ellenőrzési módszereket és adatokat
da)
Gyógyszerkönyvre való hivatkozással vagy
db)
saját előírás formájában, mellékelve ennek magyar fordítását is;
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
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a törzsoldatnak legalább három teljes vizsgálathoz szükséges mintáját;
a törzsoldat előállításának módját bemutató és a hasonszenvi jelleget – megfelelő bibliográfia alapján –
igazoló adatokat;
gyártási és ellenőrzési dokumentációt gyógyszerformánként, ideértve a hígítás és a potenciálás módszerének
leírását;
a készítmény stabilitásával kapcsolatos adatokat;
a 11. § (2) bekezdése szerinti dokumentumot;
a külső és a közvetlen csomagolás tervezetét;
a gyógyszerforma (valamely hígítása) kiszerelésének mintáját.

4. Hagyományos növényi gyógyszerek forgalomba hozatali engedélye kiadásának feltételei
9. §

(1) Egyszerűsített forgalomba hozatali engedélyezési eljárás kérhető azon hagyományos növényi gyógyszerek
tekintetében, amelyek
a)
kizárólag olyan hagyományos növényi gyógyszerekre vonatkozó javallatokat tartalmaznak, mely szereket
– összetételük és céljuk szerint – az orvos felügyelete nélküli használatra szántak és terveztek diagnosztikai,
terápiás céllal, illetve a terápia nyomon követésére,
b)
kizárólag meghatározott hatáserősség és adagolás szerint alkalmazhatóak,
c)
szájon át, külsőleg, illetve belélegezve alkalmazandó készítmények,
d)
hagyományos használatának a 10. § (5) bekezdésében említett időszaka letelt, és
e)
esetében a gyógyszer hagyományos használatára vonatkozó adatok elegendőek, így különösen annak
bizonyítása, hogy a termék nem bizonyul ártalmasnak a meghatározott alkalmazási feltételek mellett, és
a termék terápiás hatása vagy klinikai hatásossága a régóta fennálló használat és a tapasztalatok alapján
olyan mértékben valószínűsíthető, hogy a készítmény relatív ártalmatlansága megállapítható.
(2) Vitaminok vagy ásványi anyagok jelenléte a növényi gyógyszerben nem akadálya az (1) bekezdés szerinti
forgalomba hozatali engedély kiadásának, ha a biztonságosság kielégítően bizonyított, és a jelen lévő vitaminok és
ásványi anyagok hatása a kérelemben megjelölt javallat tekintetében alárendelt a növényi hatóanyagok hatásához
képest.
(3) Ha az OGYÉI úgy ítéli meg, hogy a hagyományos növényi gyógyszer megfelel a 3. § vagy a 8. § szerinti
engedélyezésre vonatkozó feltételeknek, akkor azok szerint kell a forgalomba hozatalát engedélyezni.

10. §

(1) A 9. § (1) bekezdése szerinti kérelemnek a 3. § (2) bekezdésétől eltérően a következőket kell tartalmaznia:
a)
a 3. § (2) bekezdés a)–j) pontjában, továbbá k) pont ka) alpontjában és q) pontjában foglaltakat,
b)
a gyógyszer külső csomagolásának, közvetlen csomagolásának, valamint betegtájékoztatójának mintáját
az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek címkéjéről és betegtájékoztatójáról szóló rendeletnek
megfelelően, továbbá az EüMr. 2. számú mellékletének megfelelően az alkalmazási előírás tervezetét
az 5. pont kivételével,
c)
a biztonságosságra vonatkozó adatok irodalmi áttekintését szakértői összefoglalóval együtt, valamint ha
az OGYÉI azt előírja, kiegészítésként a gyógyszer biztonságosságának értékeléséhez szükséges adatokat,
d)
ha a gyógyszerre vonatkozóan Magyarországon kívül forgalomba hozatali engedélyt adtak ki vagy ez iránti
kérelmet utasítottak el, az erről szóló határozat másolatát,
e)
több növényi anyagot, növényi készítményt tartalmazó kombináció esetében a 9. § (1) bekezdés
e) pontjában meghatározottakat a kombinációra magára vonatkozóan,
f)
irodalmi adatokat vagy szakértői jelentéseket az (5) bekezdésre vonatkozóan.
(2) Az OGYÉI az Ügynökség növényi eredetű gyógyszerekkel foglalkozó bizottságát felkérheti arra, hogy adjon
véleményt a gyógyszer vagy a termék régóta fennálló használatára vonatkozó bizonyítékok helytállóságáról.
(3) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben, ha a hatóanyagok nem ismertek, az OGYÉI kiegészítést kérhet az egyes
hatóanyagokra vonatkozóan.
(4) Az (1) bekezdés a), b) és e) pontja tekintetében az EüMr. 1. számú mellékletében meghatározottakat kell alkalmazni.
(5) A hagyományos növényi gyógyszerként történő forgalomba hozatali engedély megadásához a szóban forgó
gyógyszernek vagy terméknek az (1) bekezdés szerinti kérelem időpontját megelőzően legalább 30 éves
időtartamon keresztül gyógyászati használatban kell lennie, ebből legalább 15 évig az EGT valamely tagállamában.
(6) Az (1) bekezdés f ) pontja szerinti gyógyszernek vagy terméknek a kérelem tárgyát képező gyógyszerrel
megegyező hatóanyagot kell tartalmaznia a felhasznált segédanyagoktól függetlenül, szándékolt felhasználásának
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(7)

(8)

(9)
(10)

megegyezőnek vagy hasonlónak, hatáserősségének és adagolásának egyenértékűnek, és alkalmazási módjának
azonosnak vagy hasonlónak kell lennie.
Az (5) bekezdésben meghatározott 30 éven keresztül tartó gyógyászati felhasználás igazolására vonatkozó
követelmény akkor is teljesül, ha a termék forgalmazása nem engedélyen alapult. Ehhez hasonlóan a követelmény
akkor is teljesül, ha a gyógyszer összetevőinek száma vagy mennyisége ezen időszak alatt csökkent.
Az OGYÉI eltekint az (5) bekezdésben meghatározott, 15 éves EGT-n belül történő alkalmazásra vonatkozó
időkövetelmény alkalmazásától, ha a növényi gyógyszer tekintetében megadható lenne az egyszerűsített
forgalomba hozatali engedély, és – megfelelő dokumentációval alátámasztott kérésre – az Ügynökség növényi
eredetű gyógyszerekkel foglalkozó bizottsága megállapítja a gyógyszer vagy az ennek megfelelő termék esetében
az egyéb feltételek teljesülését, vagy erről ilyen értelmű monográfiát adott ki.
A kérelemben bizonyítani kell a 9. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltakat.
Az OGYÉI az Ügynökség növényi eredetű gyógyszerekkel foglalkozó bizottsága által kiadott
a)
új monográfiát negyedévente,
b)
összes érvényes monográfiát évente egyszer
a honlapján közzéteszi.

5. Értékelés és engedélyezés
11. §

(1) A forgalomba hozatali engedély iránti kérelem értékelése során az OGYÉI elrendelheti az egyes minőségvizsgálati
eljárások laboratóriumi megismétlését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti értékelést megelőzően az OGYÉI-hez be kell nyújtani
a)
ha a gyógyszer gyártása Magyarországon történik, a gyártási szándékról szóló nyilatkozatot,
b)
ha a gyógyszer gyártása valamelyik tagállamban történik, a gyártásra vonatkozó engedély másolatát,
c)
ha a gyógyszer gyártása EGT tagállamon kívül történik, abban az esetben, ha más tagállam már a gyártási
tevékenységet ellenőrizte, az erről szóló igazolást,
d)
ha Magyarországgal GMP (helyes gyártási gyakorlat) elfogadásáról kölcsönös elismerési megállapodást aláírt
országban történik a gyártás, az ország illetékes hatóságának a gyártásra vonatkozó igazolása másolatát.
(3) Az immunológiai gyógyszerek értékelése esetében az OGYÉI a kérelem egy példányát, valamint három független
analitikai ellenőrzéshez szükséges mennyiségű vizsgálati mintát az Országos Közegészségügyi Intézetnek
(a továbbiakban: OKI) átad. Az immunológiai gyógyszereket az OGYÉI maga is értékeli, melynek keretében a gyártási
feltételek értékelése – a jogszabályban foglaltak szerint – az OGYÉI feladata.
(4) Az OGYÉI értékelő jelentést készít a 3. § (2) bekezdése szerint kérelmezett gyógyszer gyógyszerészeti, preklinikai,
valamint klinikai vizsgálatainak eredményei, kockázatkezelési rendszere és farmakovigilancia-rendszere
tekintetében összeállított dokumentációról, és megjegyzésekkel látja el azt. Az értékelő jelentést – valahányszor új,
a készítmény minőségét, biztonságosságát vagy hatásosságát érintő adat jut tudomására – megfelelően módosítja.
(5) Ha az OGYÉI az értékelés során megállapítja, hogy a gyógyszer megfelel a Gytv. 5. § (2) bekezdésében és
az e rendeletben meghatározott feltételeknek, a gyógyszer forgalomba hozatalát engedélyezi. Az engedélyezési
eljárás során hozott határozatot az OGYÉI elektronikus úton is közli a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel,
valamint – immunológiai gyógyszer esetén – az OKI-val.
(6) Az immunológiai gyógyszer forgalomba hozatali engedélyében – a Gytv. 5. § (5) bekezdésében meghatározottakon
túl – rendelkezni kell arról is, hogy a készítmény egyes gyártási tételei csak akkor kerülhetnek forgalomba, ha
azokat az OKI megvizsgálta és felhasználásra alkalmasnak találta, kivéve, ha azokat más tagállam megvizsgálta és
felhasználásra alkalmasnak találta.
(7) Az üzleti titkok törlését követően az OGYÉI a honlapján haladéktalanul közzéteszi a nyilvános értékelő jelentést
az egyes javallatokra vonatkozó indoklással együtt. A nyilvános értékelő jelentés egy, a nyilvánosság számára
közérthető stílusban írt, a gyógyszer felhasználásának feltételeit is külön bemutató összefoglalót is tartalmaz.

6. A forgalomba hozatali engedély nyilvántartása
12. §

(1) A gyógyszer nyilvántartási számot kap. A nyilvántartási szám
a)
OGYI-T jelzésből,
b)
sorszámból,
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„/” (per) jelzésből, gyógyszerformánként, hatáserősségenként, csomagolási egységenként, illetve csomagolási
módonként 01-essel kezdődő sorszámból

áll.
(2) Az egyszerűsített eljárással forgalomba hozatalra engedélyezett homeopátiás gyógyszer nyilvántartási száma
a)
OGYI-HGAL jelzésből,
b)
sorszámból,
c)
a bejegyzett hasonszenvi hígítások mértékéből (konkrét hígítás mértéke),
d)
„/” (per) jelzésből, gyógyszerformánként, hatáserősségenként, csomagolási egységenként, illetve csomagolási
módonként 01-essel kezdődő sorszámból
áll.
(3) A nem egyszerűsített eljárással forgalomba hozatalra engedélyezett homeopátiás gyógyszerek nyilvántartási
számát az OGYÉI a (2) bekezdés szerint képezi, azzal, hogy a nyilvántartási számban az „OGYI-T” megjelölés helyett
az „OGYI-HG” megjelölés szerepel.
(4) A hagyományos növényi gyógyszer nyilvántartási száma
a)
OGYI-TN jelzésből,
b)
sorszámból,
c)
„/” (per) jelzésből, gyógyszerformánként, hatáserősségenként, csomagolási egységenként, illetve csomagolási
módonként 01-essel kezdődő sorszámból
áll.

7. Módosítás
13. §

(1) A jogosult a gyógyszer gyártásával, minőségével, annak ellenőrzésével, valamint a készítmény alkalmazásával
kapcsolatban – a tudomány és a technika új eredményei felhasználásának útján – a tudomására jutott új tényt vagy
adatot köteles az OGYÉI-nek haladéktalanul bejelenteni.
(2) Ha a jogosultnak olyan adat jut a tudomására, amely nem felel meg a forgalomba hozatali engedély alapjául
szolgáló dokumentációban foglaltaknak, arról tájékoztatnia kell az OGYÉI-t, és kérelmeznie kell a forgalomba
hozatali engedély módosítását. A tájékoztatás körében értesíteni kell az OGYÉI-t bármely olyan tilalomról vagy
korlátozásról is, amelyet olyan tagállam rendelt el, ahol a gyógyszert forgalmazzák, valamint bármilyen olyan új
információról, amely esetleg befolyásolhatja az előny/kockázat arány értékelését. Abból a célból, hogy az előny/
kockázat arányt folyamatosan lehessen értékelni, az OGYÉI bármikor felszólíthatja a jogosultat, hogy mutasson be
olyan adatokat, amelyek igazolják, hogy az előny/kockázat arány továbbra is kedvező. A felszólításnak a jogosult
haladéktalanul és teljes mértékben köteles eleget tenni.
(3) A (2) bekezdésben foglalt tájékoztatásnak ki kell terjednie a klinikai és egyéb vizsgálatok mind pozitív, mind negatív
eredményeire valamennyi javallat és betegcsoport vonatkozásában, függetlenül attól, hogy a forgalomba hozatali
engedély tartalmazza-e azokat, valamint ki kell terjednie a gyógyszer alkalmazására vonatkozó adatokra akkor is, ha
az alkalmazás kívül esik a forgalomba hozatali engedélyben foglaltakon.
(4) A forgalomba hozatali engedély jogosultja gondoskodik az alkalmazási előírás, a betegtájékoztató és a címkeszöveg
naprakészen tartásáról, figyelembe véve a legújabb tudományos ismereteket, ideértve az emberi, illetve
állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások
meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikkével összhangban létrehozott európai internetes gyógyszerportálon
nyilvánosságra hozott értékelések következtetéseit és az ajánlásokat.
(5) A módosítási kérelemhez mellékelni kell a módosítás szükségességét igazoló adatokat, vizsgálati eredményeket,
valamint – szükség esetén – a vizsgálatokhoz szükséges gyógyszermintát.
(6) Egyazon módosítási kérelem – a (7) bekezdés kivételével – nem vonatkozhat egynél több módosításra. Ha
a kérelmező több módosítást kezdeményez ugyanazon forgalomba hozatali engedéllyel kapcsolatban, akkor külön
kérelmet kell benyújtania minden egyes módosításra, és e kérelmeknek hivatkozást kell tartalmazniuk a további
módosítási kérelemre (kérelmekre).
(7) Nem kell alkalmazni a (6) bekezdésben meghatározottakat, ha a módosítás egy vagy több módosítást von maga
után. Ebben az esetben egy kérelemben kell előterjeszteni valamennyi módosítási kérelmet. A kérelemben fel kell
tüntetni a módosítások közötti okozati kapcsolatot.
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(8) A Gytv. 5. § (9) bekezdése szerinti változás esetén a változás bejegyzése, illetve a forgalomba hozatali engedély
módosítása iránti kérelemhez mellékelni kell a jogosultság megváltozását igazoló nyilatkozatok, illetve egyéb
okiratok másolatát is.
(9) Ha a gyógyszer Magyarországon történő forgalomba hozatalának engedélyezése kölcsönös elismerési vagy
decentralizált eljárás alapján történt, a jogosult minden módosítási kérelmet először a referencia-tagállamhoz
nyújt be, és az így jóváhagyott módosítás jóváhagyását kell – az erre vonatkozó, a referencia-tagállam által készített
értékelő jelentéssel azonos dokumentáció benyújtásával – az OGYÉI-től kérni.

8. Megújítás
14. §

(1) A forgalomba hozatali engedély Gytv. 5. § (7) bekezdése szerinti megújítását a jogosult a szükséges aktualizált
dokumentáció benyújtásával kérelmezi, vagy nyilatkozik, hogy az engedélyt nem kívánja megújítani.
(2) A Gytv. 5. § (7) bekezdésének alkalmazása során a kérelmező a következő dokumentumokat nyújtja be:
a)
a minőségre, biztonságosságra és hatásosságra vonatkozó dokumentáció egységes szerkezetbe
foglalt változatát, beleértve az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról szóló
miniszteri rendelet alapján benyújtott, feltételezett mellékhatásokra vonatkozó jelentések és időszakos
gyógyszerbiztonsági jelentések adatainak értékelését,
b)
a forgalomba hozatali engedély megadása után végrehajtott valamennyi módosítást.
(3) A forgalomba hozatali engedély akkor újítható meg, ha az OGYÉI újraértékelte a gyógyszer minőségére,
hatásosságára és relatív ártalmatlanságára, előny/kockázat arányára, valamint a bejelentett mellékhatásokra
vonatkozó legújabb adatokat. Az OGYÉI a forgalomba hozatali engedély megújítását további vizsgálatok
elvégzéséhez kötheti.
(4) A megújítás iránti kérelmet az OGYÉI honlapján megtalálható adatlapnak megfelelően kell benyújtani.

15. §

(1) Az immunológiai gyógyszerek esetében az
a)
élő vakcinát tartalmazó,
b)
gyermekek, veszélyeztetett csoportok primer immunizálására szolgáló,
c)
közegészségügyi immunizációs programok során használt,
d)
új vagy az adott gyártónál új,
e)
új vagy megváltoztatott technológiával gyártott
immunológiai gyógyszerek gyártási tételei csak akkor kerülhetnek kereskedelmi forgalomba, ha azokat az OKI
a beküldött minták és jegyzőkönyvek alapján megfelelőnek találta, és erről hatósági bizonyítványt állít ki.
(2) Eltekint az OKI az (1) bekezdésben meghatározott gyártási tételellenőrzéstől, ha a jogosult az OKI felé bejelenti
az adott forgalmazni kívánt gyártási tétel mennyiségét, és benyújtja a gyártói minőségi bizonylatot, amely hitelt
érdemlően bizonyítja, hogy a gyártási tételt az EGT valamelyik tagállamában működő vagy a hazai vizsgálati
követelményeknek megfelelő más külföldi hatósági laboratórium már ellenőrizte, és megfelelőnek találta.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzéshez szükséges mintát és dokumentációt a jogosult közvetlenül
az OKI-hoz juttatja el. Az ellenőrzés eredményéről vagy a (2) bekezdés szerinti esetben a dokumentum elfogadásáról
szóló hatósági bizonyítványt az OKI a minta kézhezvételétől számított 8 napon belül adja ki.
(4) A gyártási tételek (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzéséhez szükséges benyújtandó dokumentumokat és
a minták mennyiségét az OKI a honlapján teszi közzé.
(5) Az OKI a tételenkénti ellenőrzés során előírhatja az immunológiai gyógyszer valamennyi – a minőségbiztosító
személy által aláírt – minőségi bizonylata másolatban történő benyújtását.
(6) Az (1) bekezdésben meghatározott hatósági bizonyítvány tartalmazza az immunológiai gyógyszer
a)
nevét,
b)
forgalomba hozatali engedélyének számát,
c)
hatóanyaga megnevezését,
d)
gyártási számát,
e)
felhasználhatósági határidejét,
f)
végső kiszerelési egységeinek számát;
g)
végső kiszerelésében lévő adagok hatóanyag-tartalmát,
h)
gyártójának nevét,
i)
tekintetében a jogosult nevét (cégnevét) és lakóhelyét (székhelyét),
j)
tekintetében a kérelemhez csatolt dokumentáció és vizsgálati minta körét.
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III. FEJEZET
GYÓGYSZERGYÁRTÁSI ENGEDÉLY
16. §

(1) A polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet, valamint külföldi vállalkozás magyarországi
fióktelepe Magyarországon gyógyszergyártási tevékenységet csak gyógyszer gyártására jogosító engedély
(a továbbiakban: gyógyszergyártási engedély) birtokában végezhet.
(2) Gyógyszergyártási engedély szükséges gyógyszer, a köztes termék, illetve vizsgálati készítmény teljes vagy részleges
előállításához, készleteinek szétosztásához, csomagolásához, minőség-ellenőrzéséhez, forgalomba hozatal céljából
való felszabadításához, továbbá a nem EGT, illetve az Európai Közösséggel vagy az EGT-vel megkötött nemzetközi
szerződés alapján az EGT tagállamával azonos jogállást nem élvező államból (a továbbiakban: harmadik ország)
történő importjához, illetve kizárólag exportra történő előállításához.

17. §

(1) A gyógyszergyártási engedélyt az OGYÉI akkor adja meg, ha a kérelmező rendelkezik olyan – az emberi
alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről szóló 44/2005. (X. 19.) EüM rendeletben
(a továbbiakban: R.) meghatározott – szakmai feltételekkel, amelyek biztosítják, hogy az általa gyártott vagy
harmadik országból importált gyógyszer megfelel a forgalomba hozatali engedélyben rögzített követelményeknek.
(2) A gyógyszergyártási engedély iránti kérelmet az OGYÉI-hez 3 példányban az R. 2. mellékletében meghatározott
adatlapon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell
a)
a gyógyszerforma (gyógyszerformák), illetve speciális tevékenység (tevékenységek) – az R. 3. melléklete
szerinti – megjelölését, amelyre a kérelmező az engedélyt kéri,
b)
a gyógyszergyártás helyszínére vonatkozó alapadatokat és a gyógyszergyártás helyszínének helyszínrajzát,
c)
szakképesítéshez kötött meghatalmazott személy, személyek (a továbbiakban: meghatalmazott személy)
nevét, valamint a jogszabályban meghatározott igazoló dokumentumokat,
d)
a Gytv. 4. § (3) bekezdése szerinti felelősségbiztosítási szerződés másolatát.
(3) A gyógyszergyártási engedély csak a kérelemben meghatározott telephelyekre, gyógyszerekre, gyógyszerformákra
és tevékenységekre érvényes.
(4) Az OGYÉI a gyógyszergyártási engedélyben szereplő adatokat rögzíti az Ügynökség által működtetett európai uniós
adatbázisban.

18. §

(1) Az OGYÉI a hatósági ellenőrzés keretében jogosult jegyzőkönyv felvétele mellett minta és ellenminta vételére.
(2) A helyszíni gyártásellenőrzésről az OGYÉI jegyzőkönyvet vesz fel, és ezt követően elkészíti az inspekciós jelentés
tervezetét, melynek egy példányát a gyártási engedély kérelmezőjének, jogosultjának is megküldi. A gyártási
engedély kérelmezője vagy jogosultja az inspekciós jelentés tervezetében foglaltakra annak kézhezvételétől
számított 15 napon belül észrevételt tehet.
(3) Ha az OGYÉI megállapítja, hogy a meghatalmazott személy e rendeletben, illetve jogszabályban foglalt
kötelezettségeit az emberi életet, egészséget, testi épséget veszélyeztető módon megszegi, a meghatalmazott
személy jóváhagyását felfüggesztheti és a helyes gyártási gyakorlatra vonatkozó továbbképzés elvégzésének
igazolásához kötheti. A meghatalmazott személynek ismételt, az emberi életet, egészséget, testi épséget
veszélyeztető jogsértése esetén az OGYÉI a meghatalmazott személyt a gyógyszergyártási engedélyből törli.
(4) A (2) bekezdés szerinti gyártásellenőrzés elvégzésétől számított 90 napon belül az OGYÉI az ellenőrzött egység
részére tanúsítványt állít ki arról, hogy az ellenőrzött egység helyes gyártási gyakorlatot alkalmaz, ha az ellenőrzés
eredménye azt mutatja, hogy az érintett betartja a helyes gyártási gyakorlat alapelveit és iránymutatásait. Ha
az OGYÉI az ellenőrzéseket az Európai Gyógyszerkönyv monográfiáival kapcsolatos tanúsítási eljárás részeként végzi
el, erről is tanúsítványt állít ki. A tanúsítványokat az OGYÉI rögzíti az Ügynökség által működtetett európai uniós
adatbázisban.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
19. §		
Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelete
a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának, valamint
a támogatás megváltoztatásának szabályairól
A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2j) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,
az 5. és 14. § tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 12. és 13. § tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés k) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
1.
egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati segédeszköz: meghatározott személy gyógykezelése során
arra jogosult személy által a gyógykezelés igényeinek megfelelően rendelt, a beteg kizárólagos, egyedi
használatára szolgáló, különleges tervezési jellemzőkkel készült eszköz;
2.
eszközalosztály: az MSZ EN ISO 9999 szabvány szerinti második szintű négyjegyű besorolási csoport;
3.
eszközcsoport: az MSZ EN ISO 9999 szabvány szerinti harmadik szintű hatjegyű besorolási csoport;
4.
eszközosztály: az MSZ EN ISO 9999 szabvány szerinti első szintű kétjegyű besorolási csoport;
5.
kihordási idő: az az időtartam, amelyre meghatározott mennyiségű gyógyászati segédeszköz
támogatással rendelhető, vagy az az időtartam, amelyre vonatkozóan a rendelt eszköz árához a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) támogatást állapít meg;
6.
kollekció: a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról,
támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007.
(III. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüMr.) 19. számú melléklete szerinti funkcionális csoportokba sorolt
eszközök esetében gyártói igazolás alapján azonos gyártó azonos termékcsaládhoz tartozó, cikkszámmal
beazonosítható, azonos árú modelljei;
7.
követelményjegyzék: a NEAK által összeállított jegyzék, mely az adott funkcionális csoportban
ártámogatásban részesíthető gyógyászati segédeszközök
a)
kémiai, fizikai és biológiai tulajdonságaira, összetételére,
b)
kialakítására, funkcionalitására, funkcióstruktúrájára, műszaki-technológiai jellemzőire,
c)
ergonómiai jellemzőire,
d)
kiszerelésére, csomagolására, címkéjére, a csomagoláson feltüntetett információtartalmára és
e)
teljesítményére, élettartamára, teljesítőképességére, energiaforrására
vonatkozó egészségbiztosítói követelményeket tartalmazza;
8.
méretváltozat: azonos termékcsaládba tartozó, már támogatott, egyszer használatos gyógyászati
segédeszköznek a metrikus paraméterekben eltérő változata;
9.
méretváltoztatás: a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár változatlansága mellett funkcionálisan
egyenértékű, azonos termékcsaládba tartozó eszközök metrikus paramétereikben kifejezhető változtatása;
10.
referenciaösszeg: a referenciaeszköz árához tartozó nettó támogatási összeg.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl e rendelet alkalmazása során a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ebtv. vhr.), a biztonságos és gazdaságos
gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló
2006. évi XCVIII. törvényben (a továbbiakban: Gyftv.), az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM
rendeletben (a továbbiakban: R.), az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESZCSM
rendeletben (a továbbiakban: IVD-rendelet), az EüMr.-ben és a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának,
javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendeletben foglalt fogalommeghatározásokat kell figyelembe venni.
(3) A gyógyászati segédeszköz társadalombiztosítási támogatásba való befogadása az Ebtv. vhr.-ben meghatározott
támogatási módszerrel, valamint az EüMr.-ben meghatározott alapelvek és szempontok figyelembevételével
történik.
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2. §

(1) A NEAK bármely – az EüMr. szerinti – funkcionális csoportra vonatkozóan követelményjegyzéket állíthat össze.
(2) A követelményjegyzéket a NEAK a szakmai érdekképviseleti szervezeteknek előzetes véleményezésre megküldi.
(3) A követelményjegyzéket a NEAK a honlapján elektronikus formában közzéteszi.

3. §

(1) A Gyftv. 32. § (2) bekezdése szerinti kérelmet
a)
az orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás megállapítására
és a támogatás mértékének módosítására az EüMr. 1. számú mellékletében,
b)
az önellenőrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati
segédeszköz árához nyújtható támogatás megállapítására és a támogatás mértékének módosítására az EüMr.
2. számú mellékletében,
c)
a nem orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás
megállapítására és a támogatás mértékének módosítására az EüMr. 3. számú mellékletében,
d)
a gyógyászati segédeszköz társadalombiztosítási támogatással történő közfinanszírozás alapjául
elfogadott áfa nélküli nettó kölcsönzési napidíjához nyújtott támogatás megállapítására az EüMr. 4. számú
mellékletében,
e)
az egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás megállapítására
és a támogatás mértékének módosítására az EüMr. 5. számú mellékletében
meghatározott adattartalommal, nyomtatott vagy elektronikus formában kell benyújtani. Nem elektronikus
kapcsolattartás keretében benyújtott kérelem esetén a mellékletben meghatározott adatokat elektronikus
adathordozón kell benyújtani.
(2) Azoknak a gyógyászati segédeszközöknek a körét, amelyekhez nem lehet befogadás iránti kérelmet benyújtani,
az EüMr. 6. számú melléklete határozza meg.
(3) Nem lehet olyan áremelésre irányuló kérelmet benyújtani, ahol a közfinanszírozás alapjául javasolt ár vagy
kölcsönzési napidíj a referenciaeszköz közfinanszírozás alapjául szolgáló áránál a funkcionális elvű fixcsoportba
(a továbbiakban: FFX-csoport) tartozó eszköz esetében 50%-kal, a rendeltetés szerinti fixcsoportba (a továbbiakban:
RFX-csoport) tartozó eszköz esetében 100%-kal magasabb.
(4) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez – a (10) bekezdésben foglalt kivétellel – csatolni kell a jogszabály szerinti kijelölt
szervezet igazolását
a)
a Gyftv. 32. § (2) bekezdés a) pont aa)–ab) alpontja szerinti kérelem esetén
aa)
az eszköz használati útmutatójában megadott célra való alkalmasságról, a kérelemben szereplő
eszközök tartósságáról, élettartamáról, valamint az ISO kód meghatározásának megfelelőségéről
6 ISO karakterig,
ab)
a funkcionális csoportba sorolás megfelelőségéről;
b)
a Gyftv. 32. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti kérelem esetén az eszköz eredetivel való
azonosságáról;
c)
a Gyftv. 32. § (2) bekezdés b) pont bh) alpontja szerinti kérelem esetén a méretre vonatkozó adatokon kívüli
paraméterekben való azonosságáról.
(5) A (4) bekezdésben foglalt igazoláson túl a kérelemhez mellékelni kell
a)
a nem magyarországi gyártó által a kérelmet benyújtó magyarországi forgalomba hozó részére kiállított
írásbeli meghatalmazást a kérelmezett eszközre vonatkozó gyártói képviseletre;
b)
az eszköz típusának megfelelően az arról szóló nyilatkozatot, hogy
ba)
a tartós használatra szánt eszköznél a kihordási időn belül a kérelmező befogadáskor vállalja
a folyamatos eszköz-, valamint a működéséhez és használatához szükséges tartozék-, illetve
alkatrészellátást az igény keletkezését követő két munkanapon belül,
bb)
a kérelmező vállalja a tartós használatra szánt azon eszköznél, amelyhez azonnali tartozék-,
illetve alkatrészellátást kell biztosítani, az igény keletkezését követő hat órán belüli ellátást vagy
cserekészülék biztosítását,
bc)
a tartós használatra szánt, folyamatos szervizhátteret igénylő eszköznél az eszköz gyártója
folyamatosan biztosítja az eszközök, illetve az eszközök működéséhez és használatához szükséges
tartozékok karbantartását, szervizét és a fogyóalkatrész utánpótlását, továbbá az arról szóló
nyilatkozatot, hogy mely szakszerviz jogosult a javítások elvégzésére,
bd)
az eszköz az Európai Gazdasági Térségben (a továbbiakban: EGT), illetve az Európai Közösséggel
megkötött nemzetközi szerződés alapján az EGT tagállamával azonos jogállást élvező államban
finanszírozott-e,
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be)

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

a Gyftv. 32. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja esetében a kérelmező kötelezettséget vállal
a kölcsönzési tevékenységhez szükséges, a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának,
javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló miniszteri rendeletben foglalt feltételek
teljesítésére, valamint arra, hogy a kölcsönzési tevékenység megkezdéséig az erre vonatkozó
működési engedélyt a NEAK-hoz benyújtja;
c)
a tartós használatra szánt eszköz esetén elektronikus adathordozón az eszköz legalább 1,5 megapixel
felbontású színes fényképét legalább öt különböző látószögből, valamint mozgókép módban az eszköz
használatát bemutató ismertetőt;
d)
a nem tartós használatra szánt eszköz esetén a c) pont szerinti ismertető helyett 10 darab termékmintát vagy
1 gyűjtő csomagolást;
e)
az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről, illetve átutalásáról szóló igazolást;
f)
a gyógyászati segédeszköz gyártójának vagy annak meghatalmazott képviselőjének arra vonatkozó
nyilatkozatát – az alkalmazott számítások egyidejű bemutatásával –, hogy az általa tett árajánlat kialakítása
során figyelembe vette, hogy a fajlagos költségeket és üzleti kockázatot csökkenti a termék támogatással
történő értékesítése;
g)
a gyógyászati segédeszközt egyedi méretvétel alapján gyártó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az általa
tett termelői, importbeszerzési árajánlat kialakítása során az egyidejűleg bemutatott műszaki-gazdasági
adatokon nyugvó, előre rögzített paramétereket alkalmazta;
h)
a gyógyászati segédeszköz használati útmutatóját;
i)
a Gyftv. 32. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja, b) pont ba) és bf ) alpontja szerinti kérelem esetén
az eszköz eredményességét és költséghatékonyságát igazoló dokumentációt;
j)
a kérelmezett eszköz használatban levő – az EüMr. 1. és 4. számú melléklete esetében az R. 1. melléklet
A. rész II. fejezet 13.3. pontja, az EüMr. 2. számú melléklete esetében az IVD-rendelet 1. számú melléklet B. rész
13.4. pontja szerinti – címkéje másolatát, kivéve a Gyftv. 32. § (2) bekezdés b) pont bb), be) és bg) alpontjában
foglalt bejelentéseket, illetve b) pont bc) alpontja szerinti kérelmet;
k)
az eszköz CE jelölésének használatára való jogosultság alátámasztására a regisztrációról szóló igazolást
magyar nyelven, az EüMr. 2. számú melléklete esetében az IVD-rendeletben előírt EK tanúsítványt;
l)
az EüMr. 1., az EüMr. 2. és az EüMr. 4. számú melléklete esetében magyarországi székhelyű gyártó vagy
meghatalmazott képviselő esetében az OGYÉI-nél történt regisztrációról szóló igazolást, míg az EGT-ben
székhellyel rendelkező gyártó vagy meghatalmazott képviselő esetében a székhely szerinti országban történt
regisztrációról szóló igazolást, ha az az R. vagy az IVD-rendelet szerint kötelező;
m)
az EüMr. 1–4. számú melléklete esetén az EüMr. 1–4. számú melléklet 11.1. pontja és az EüMr. 5. számú
melléklete esetén az EüMr. 5. számú melléklet 10.1. pontja szerinti szakorvosi véleményt; és ha rendelkezésre
áll, az EüMr. 1–4. számú melléklete esetén az EüMr. 1–4. számú melléklet 10.1. pontja és az EüMr. 5. számú
melléklete esetén az EüMr. 5. számú melléklet 9.1. pontja szerinti tanulmányt;
n)
ha rendelkezésre áll, az eszközre vonatkozó publikációk jegyzékét és az eszközre vonatkozó egyéb hazai vagy
külföldi referenciákat;
o)
a kérelmező nyilatkozatát a nem kizárólag elektronikus kapcsolattartás útján benyújtott kérelmek esetén
a kérelemben foglaltak és az elektronikus adathordozón benyújtott adatok azonosságáról és hitelességéről.
Ha az eszköz az (5) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti esetben finanszírozott, meg kell jelölni tagállamonként
a finanszírozás módját, mértékét, illetve összegét.
A Gyftv. 32. § (2) bekezdés b) pont ba) és bf ) alpontja szerinti kérelemhez csatolni kell – az (5) bekezdésben
foglaltakon túl – az eszköz áremelési kérelmét alátámasztó számításokat is.
A Gyftv. 32. § (2) bekezdés b) pont bd) és bh) alpontja szerinti kérelemhez csatolni kell – az (5) bekezdésben
foglaltakon túl – a változtatással érintett eszközre vonatkozó dokumentációt is.
A funkcionális csoportokat a kérelemben az MSZ EN ISO 9999-2003. figyelembevételével kell meghatározni.
A Gyftv. 32. § (2) bekezdése szerinti kérelem egy gyógyászati segédeszközre vonatkozik, kivéve a méretváltoztatásra
vagy új méretváltozatra irányuló kérelmet, valamint az EüMr. 7. számú mellékletében foglalt eszközöket. Az EüMr.
7. számú mellékletében foglalt 2., 7., 8., 9. és 10. sorszámú csoportba sorolt gyógyászati segédeszközök esetén
a kérelem az adott sorszámú csoportba tartozó valamennyi gyógyászati segédeszközre és azok tartozékaira
vonatkozik. Az EüMr. 7. számú mellékletében foglalt 1., 3., 4., 5., 6., 11–20. sorszámú csoportokba sorolt gyógyászati
segédeszközök esetén egy kérelem egy gyógyászati segédeszközre és annak tartozékára vonatkozik.
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(11) A Gyftv. 32. § (2) bekezdés b) pont
a)
be) alpontja szerinti bejelentés esetén a bejelentéshez csatolni kell
aa)
az árcsökkentéssel érintett eszköz nevét és 13–15 jegyű ISO kódját, valamint a bejelentés idején
érvényes, továbbá a bejelentés szerinti közfinanszírozás alapjául javasolt árat, illetve
ab)
ha a bejelentő a NEAK szállítójegyzékében nem szerepel, a cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási
címpéldányát;
b)
bg) alpontja szerinti bejelentés esetén a bejelentéshez csatolni kell
ba)
a törléssel érintett eszköz nevét és 13–15 jegyű ISO kódját, valamint a törlés rövid indoklását, illetve
bb)
ha a kérelmező a NEAK szállítójegyzékében nem szerepel, a cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási
címpéldányát.
(12) Ha a gyógyászati segédeszköz használati útmutatójában a befogadást követően változás következik be,
a módosított útmutatót a módosítás pontos megjelölésével az érintett gyógyászati segédeszköz gyártója vagy
annak meghatalmazott képviselője a NEAK-nak benyújtja.
(13) A Gyftv. 32. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja alapján akkor nyújtható be kérelem, ha a módosítás az ár
változatlansága mellett egy eszköz azonosítási adataiban bekövetkezett változás, vagy az EüMr. 19. számú
mellékletében felsorolt funkcionális csoportokba sorolt eszközök esetében azonos gyártó korábbi termékének
hasonló jellemzőkkel rendelkező, funkcionálisan egyenértékű új termékkel történő felváltása, továbbá a kollekció
bővítése miatt szükséges.
(14) Kérelemre indult eljárásban nem fogadható be olyan gyógyászati segédeszköz, amely nem felel meg az adott
gyógyászati segédeszközre vonatkozó követelményjegyzékben foglaltaknak.
4. §

(1) A NEAK a Gyftv. 32. § (4) bekezdése szerinti kérelmekről teljes körű értékelést követően dönt.
(2) A NEAK a Gyftv. 32. § (4) bekezdése szerinti eljárásokban szakértőként kirendeli az OGYÉI-t a kérelem
költséghatékonysági, egészség-gazdaságtani szempontú kritikai értékelésének elvégzése céljából.
(3) A (2) bekezdés szerinti költséghatékonysági, egészség-gazdaságtani szempontú kritikai értékelést a Gyftv. 34. §
(2) bekezdése szerinti esetben ki kell terjeszteni a kérelemmel érintett megnyitandó új funkcionális csoportra is.
(4) Az OGYÉI a kirendelés kézhezvételét követő 15 napon belül küldi meg szakvéleményét a NEAK-nak.
(5) A teljes körű értékelés részét képezi az Egészségügyi Szakmai Kollégium érintett tagozatának szakvéleménye és
az OGYÉI szakvéleménye.
(6) A Gyftv. 32. § (5) bekezdése szerinti egyszerűsített eljárásban nem kerül sor az (1)–(5) bekezdés szerinti teljes körű
értékelésre.

5. §

(1) A Gyftv. 32. § (11) bekezdésének megfelelően egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati segédeszközök
gyártói az EüMr. 5. számú melléklete szerinti csoportos kérelmet a közösen meghatalmazott képviselőjük útján
nyújtják be a NEAK-hoz.
(2) A NEAK a meghatalmazott képviselő számára rendelkezésre bocsátja az adott eszköz tekintetében érvényes
ártámogatási szerződéssel rendelkező gyártók jegyzékét, valamint azt a honlapján tájékoztató jelleggel közzéteszi.
(3) Az EüMr. 5. számú melléklete szerinti kérelemhez csatolni kell a 3. § (4), (5), (7) és (8) bekezdésében meghatározott
dokumentumokat.

6. §		
Nem fogadható be olyan gyógyászati segédeszköz, amelynek a forgalomba hozó által kérelmezett közfinanszírozás
alapjául szolgáló ára, közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíja
a)
a referenciaeszköz közfinanszírozás alapjául szolgáló áránál az FFX-csoportba sorolandó eszköz esetében
50%-kal, az RFX-csoportba sorolandó eszköz esetében 100%-kal magasabb, vagy
b)
a NEAK által végzett nemzetközi ár-összehasonlítás alapján 40%-kal meghaladja ugyanazon eszköznek
– vagy a vele mindenben azonos funkcionalitású, ugyanazon gyártó által előállított, de eltérő márkanevű
eszköznek – az Európai Unió tagállamaiban és az EGT-ről szóló megállapodásban részes más államokban
a társadalombiztosítási támogatási rendszerbe befogadott, a befogadási kérelem benyújtása napján
érvényes, a Magyar Nemzeti Bank napi deviza középárfolyamán számított öt legalacsonyabb támogatás
alapjául szolgáló árú, kölcsönzési napidíjú eszköz árának, napidíjának számtani átlagát.
7. §

(1) A gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke
megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet
szerinti Egészségügyi Technológia-Értékelő Bizottság (a továbbiakban: TÉB) véleményezi a kérelemhez
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kapcsolódó csoportnyitás szükségességét és indokoltságát. A Gyftv. 34. § (2) bekezdése szerinti esetben
az eljárás felfüggesztését követően a NEAK – a csoportra vonatkozó, a 4. § (5) bekezdése szerinti teljes körű
értékelést követően – összehívja a TÉB ülését. A NEAK a TÉB véleményének figyelembevételével javaslatot tesz
az egészségügyért felelős miniszter részére az új funkcionális csoport megnyitásával kapcsolatosan.
(2) A Gyftv. 34. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezés tartalmazza
a)
a TÉB véleményét a csoport megnyitására vonatkozóan,
b)
a megnyitandó csoport tervezett ISO besorolását és pontos megnevezését,
c)
a javasolt támogatás mértékét, az indikációt és az ahhoz tartozó esetleges további feltételeket,
d)
a szakképesítési követelményeket és
e)
a kihordási időt, a kihordási időre felírható mennyiséget.
8. §

(1) A NEAK a Gyftv. 32/A. §-a szerinti eljárásában felülvizsgálja azt a gyógyászati segédeszközt, amely
az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) költségvetését az alkalmazásával elérhető
egészségnyereséghez képest aránytalanul nagymértékben terheli. Az E. Alap költségvetését aránytalanul
nagymértékben terhelő gyógyászati segédeszköznek minősül az az eszköz, amelynek funkcionális csoportjára
a tárgyévet megelőző évben kifizetett társadalombiztosítási támogatás összege meghaladta a gyógyászati
segédeszköz támogatás tárgyévet megelőző évi előirányzatának 3%-át.
(2) A felülvizsgálat irányulhat a támogatott gyógyászati segédeszközök teljes körére, eszközosztályra, eszközalosztályra,
eszközcsoportra, rendeltetési csoportra, funkcionális csoportra, funkcionális alcsoportra, támogatási csoportra,
valamint meghatározott eszközre vagy eszközökre.
(3) A Gyftv. 32/A. §-a szerinti eljárás során a NEAK érvényesíti az eljárás megindulását legalább 1 hónappal megelőzően
a NEAK honlapján közzétett követelményjegyzékben foglaltakat.
(4) A NEAK a 4. § (5) bekezdése szerinti teljes körű értékelést követően, a TÉB véleményének ismeretében – új
funkcionális csoport megnyitásával vagy anélkül – javasolhatja egyes funkcionális csoportok megszüntetését
az egészségügyért felelős miniszternek.
(5) Ha a befogadott gyógyászati segédeszköz gyártója vagy annak meghatalmazott képviselője a támogatott eszköz
magyarországi forgalmazását meg kívánja szüntetni, szándékáról a NEAK-ot legalább fél évvel a forgalmazás
tervezett megszüntetése előtt köteles értesíteni.

9. §

(1) A Gyftv. 32/A. §-a szerinti eljárásában a NEAK kizárja a támogatásból a gyógyászati segédeszközt, ha
a)
a követelményjegyzékben foglalt követelményeknek nem felel meg, és a (4) bekezdés c) pontja szerint nem
sorolható át más funkcionális csoportba,
b)
jogszabály az eszköz funkcionális csoportjának támogatását megszüntette,
c)
az OGYÉI vagy a fogyasztóvédelmi hatóság az eszköz forgalmazását megtiltotta,
d)
az eszköz gyártóját vagy meghatalmazott képviselőjét a támogatott gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos
jogsértő kereskedelmi gyakorlat miatt az arra jogosult hatóság egy éven belül két esetben végleges
döntésével elmarasztalta, vagy
e)
a NEAK az eszköz forgalomba hozóját termékminta megküldésére vagy az eszköz megtekintésének lehetővé
tételére szólította fel, és a forgalomba hozó ennek ismételt felszólításra sem tett eleget.
(2) A NEAK a gyógyászati segédeszköz támogatásból való kizárását követően, ha az eszköz referenciaeszköz volt,
az érintett támogatási csoportban megállapítja a referenciaeszközt.
(3) A Gyftv. 32/A. §-a szerinti eljárásában a NEAK a gyógyászati segédeszköz támogatási listán szereplő nevének
pontosításáról dönt, ha
a)
több méretváltozatban forgalmazott eszköz esetében az eszköz neve nem teszi lehetővé az eszköz
egyértelmű beazonosítását,
b)
az eszköz neve a betegek számára megtévesztő lehet, vagy
c)
az eszköz neve olyan termékjellemzőkre utal, amelyekkel az eszköz nem rendelkezik.
(4) A Gyftv. 32/A. §-a szerinti eljárásában a NEAK a támogatott gyógyászati segédeszközt más funkcionális csoportba
sorolja át, ha az eszköz
a)
mérete, kapacitása alapján más funkcionális csoportba tartozik,
b)
műszaki-technológiai jellemzői, funkcionalitása alapján más funkcionális csoportba tartozik, vagy
c)
az adott funkcionális csoportra megállapított követelményjegyzéknek nem felel meg, azonban más
funkcionális csoport követelményjegyzékének eleget tesz.
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(5) Ha a NEAK a felülvizsgálat eredményeként az eszköz más funkcionális csoportba történő átsorolásáról dönt,
az eszközt – a Gyftv. 32/A. § (4a) bekezdése szerinti eset kivételével – a közfinanszírozás alapjául szolgáló árának,
közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíjának változatlansága mellett sorolja át.
10. §

(1) A Gyftv. 32/A. § (5) bekezdése szerinti fixesítési eljárás az Ebtv. vhr. 7/A–7/C. §-ában foglaltak figyelembevételével
az EüMr. 20. számú mellékletében meghatározottak szerint
a)
RFX-csoportok megképzésére vagy újraképzésére, illetve
b)
FFX-csoportok megképzésére vagy újraképzésére
irányulhat.
(2) A fixesítési eljárást a NEAK minden év április és október hónapjának 1. napján indítja meg. A fixesítési eljárás
megindításáról a NEAK értesíti az eljárás által érintett gyógyászati segédeszközök forgalomba hozóit, valamint
a honlapján értesítést tesz közzé, megjelölve, hogy az eljárás mely támogatási csoportokat érinti.
(3) A NEAK a honlapján közzéteszi a referenciaeszközöket, azok érvényes közfinanszírozás alapjául szolgáló árát,
közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíját (a továbbiakban együtt: referenciaár), valamint az adott
támogatási csoportba tartozó eszközök érvényes közfinanszírozás alapjául szolgáló árát, közfinanszírozás alapjául
szolgáló kölcsönzési napidíját és támogatási összegét.
(4) A NEAK az FFX-csoportokat – az Ebtv. vhr. 7/A–7/C. §-ában foglaltak figyelembevételével, az EüMr. 21. számú
mellékletében meghatározott csoportok kivételével – kötelezően megképzi azokban a funkcionális csoportokban,
a)
amelyekbe méretsorozatos vagy adaptív gyógyászati segédeszközök kerültek besorolásra,
b)
amelyek legalább két befogadott eszközt tartalmaznak,
c)
amelyekben a referenciaeszköz meghatározható, és az az adott funkcionális csoportban nem a legmagasabb
közfinanszírozás alapjául szolgáló árú, közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíjú eszköz,
d)
amelyek darabszámban kifejezett összforgalma a fixesítési eljárás kezdőnapját közvetlenül megelőző hónap
kezdőnapját közvetlenül megelőző tizenkét hónapot vizsgálva meghaladta az 50 beteg számára egy év alatt
felírható maximális mennyiséget, és
e)
amelyek nem kombinált kiszereléseket tartalmaznak.
(5) A NEAK közleményében értesíti az eljárás által érintett gyógyászati segédeszközök forgalomba hozóit arról,
hogy a naptári félév negyedik hónapjának utolsó munkanapjáig a közfinanszírozás alapjául szolgáló ár vagy
közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíj csökkentésére irányuló bejelentést tehetnek.
(6) A NEAK a beérkezett árcsökkentési bejelentéseket és a támogatott gyógyászati segédeszközök közfinanszírozás
alapjául szolgáló árait, közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíjait a naptári félév ötödik hónapjának
1. napja után áttekinti. Ha a NEAK megállapítja, hogy az eljárás időtartama alatt beérkező ár- vagy
kölcsönzésinapidíj-csökkentési bejelentések (a továbbiakban együtt: árcsökkentési bejelentés), az eljárás
megindítását megelőzően befogadott új eszközök vagy az eljárás megindítását megelőzően megtett árcsökkentési
bejelentések a referenciaárnál legalább 5%-kal alacsonyabb közfinanszírozás alapjául szolgáló árat eredményeznek
oly módon, hogy bármely új eszköz vagy árcsökkentési bejelentésben foglalt eszköz esetében teljesülnek
a referenciaeszköz-kiválasztás feltételei, az adott naptári félév ötödik hónapjának utolsó munkanapjáig újraképzi
az adott támogatási csoportot.
(7) A NEAK a Gyftv. 32/A. §-a szerinti eljárást indít, ha a Gyftv. 32. § (2) bekezdés b) pont bg) alpontja szerinti bejelentés
referenciaeszközre vonatkozik. A NEAK az érintett támogatási csoportban megállapítja az Ebtv. vhr. 7/C. §-a szerinti
új referenciaeszközt, azzal, hogy a referenciaeszköz-változás hatálybalépésének napja a Gyftv. 32. § (2) bekezdés
b) pont bg) alpontja szerinti bejelentés alapján hozott döntésben meghatározott törlési dátummal azonos.
(8) A támogatási csoportnak a (6) és (7) bekezdés szerinti újraképzése során a NEAK meghatározza a referenciaeszközt,
a referenciaárat, a referenciaösszeget, a támogatási csoportba tartozó valamennyi további eszköz közfinanszírozás
alapjául szolgáló árához, közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíjához nyújtott támogatási összeget, és
ezt a naptári félév hatodik hónapjának 8. napjáig közzéteszi a honlapján.
(9) A NEAK a (8) bekezdés szerinti közzététellel egyidejűleg felhívja az adott támogatási csoportban lévő eszközök
forgalomba hozóit, hogy ha a (8) bekezdés szerinti eljárás eredményeként kialakult referenciaár mértékéig terjedően
árcsökkentési ajánlattal kívánnak élni, azt egy alkalommal, a (8) bekezdés szerinti közzétételt követő 5 napon belül
tehetik meg, azzal, hogy az ajánlat a (8) bekezdés szerinti eljárás során kialakult referenciaeszköz státuszát, valamint
a referenciaárat nem befolyásolja.
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11. §

(1) A fixesítési eljárásában a NEAK kizárhatja a támogatásból a gyógyászati segédeszközt, ha az eszköz
a)
támogatási csoporton belüli forgalmi részesedése a fixesítési eljárás naptári féléve második hónapjának
kezdőnapját közvetlenül megelőző tizenkét hónapot vizsgálva legalább hét egymást követő hónapban
az összes támogatási jogcímet együttesen figyelembe véve az elszámolt mennyiség tekintetében a 0,5%-ot
nem érte el, és befogadására az ezt megelőző időszakban került sor, vagy
b)
adott támogatási csoportban meghatározott fix összegű támogatású, és közfinanszírozás alapjául szolgáló
ára, közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíja a referenciaeszköz közfinanszírozás alapjául
szolgáló áránál az Ebtv. vhr. 7/A. §-a szerinti FFX-csoportba tartozó eszköz esetében legalább 50%-kal,
RFX-csoportba tartozó eszköz esetében legalább 100%-kal magasabb.
(2) Az (1) bekezdés szerint kizárt gyógyászati segédeszköz a kizárást követő egy évig ismételten nem fogadható be,
kivéve, ha a forgalomba hozó a termékre vonatkozóan olyan befogadási kérelmet nyújt be, amelyben a javasolt
közfinanszírozás alapjául szolgáló ár, közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíj megegyezik az adott
funkcionális csoport referenciaeszközének közfinanszírozás alapjául szolgáló árával, közfinanszírozás alapjául
szolgáló kölcsönzési napidíjával, vagy annál alacsonyabb.
(3) A (2) bekezdés szerinti befogadási kérelemről a NEAK gyorsított eljárásban dönt.

12. §

(1) A Gyftv. 32/B. § (1) bekezdése szerinti szállító-előminősítés – az egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati
segédeszközök gyártóinak kivételével – a forgalomba hozó szállító-előminősítési kérelmére indul. A kérelmet
a NEAK által erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani. Az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben meghatározottakon túl a kérelem tartalmazza
a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, valamint a cégszerű aláírást.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szállító-előminősítési kérelemhez a forgalomba hozónak csatolnia kell
a)
a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szvt.) szerinti kapcsolt vállalkozásainak felsorolását,
b)
a minőségirányítási rendszerre vonatkozó dokumentumokat, ha a forgalomba hozó saját maga gyártási
tevékenységet folytat, és
c)
a javítási vagy szerviz hátterére vonatkozó dokumentumokat, ha a forgalomba hozó tartós használati célú
eszközöket hoz forgalomba.
(3) A szállító-előminősítés során a NEAK a szállító-előminősítési kérelem benyújtásának üzleti évére és az azt megelőző
három üzleti évre vonatkozóan vizsgálja a forgalomba hozó
a)
tulajdonosi hátterét, az egészségügyi technológiákkal kapcsolatban gyártási vagy kereskedelmi
tevékenységet végző, Szvt. szerinti kapcsolt vállalkozásait,
b)
olyan köztartozásait, amelyek a kérelem benyújtásakor is fennállnak,
c)
által működtetett minőségirányítási rendszert, ha a forgalomba hozó saját maga gyártási tevékenységet
folytat, és
d)
által biztosított javítási vagy szervizháttér meglétét, ha a forgalomba hozó tartós használati célú eszközöket
hoz forgalomba.
(4) A szállító-előminősítés során az értékelés eredménye „Megfelelő” vagy „Nem megfelelő” lehet.
(5) A „minősített forgalomba hozó” minősítés megszerzéséhez a szállító-előminősítési eljárás eredményeként
szerzett „Megfelelő” értékelés szükséges. A „Megfelelő” értékeléssel rendelkező forgalomba hozókat a NEAK
a szállítójegyzékébe felveszi és szállítókóddal látja el. A NEAK szállítójegyzékében szereplő forgalomba hozó
minősített forgalomba hozónak minősül.
(6) A NEAK „Nem megfelelő” értékeléssel látja el azt a forgalomba hozót, amely
a)
olyan köztartozással rendelkezik, amely esedékességének időpontja 120 napnál régebben lejárt,
b)
tulajdonosát vagy vezető tisztségviselőjét polgári ügyekben eljáró bíróság a szállító-előminősítés üzleti
évében vagy az azt megelőző három üzleti évben gyógyászati segédeszköz forgalomba hozatalára irányuló
üzleti tevékenységével összefüggő okból jogerősen elmarasztalta,
c)
gyártó esetében nem működtet tanúsított minőségirányítási rendszert, vagy
d)
tartós használati célú eszközök forgalomba hozatala esetében nem rendelkezik javítási vagy szervizháttérrel,
vagy arra vonatkozóan harmadik féllel kötött érvényes szerződéssel.
(7) A (6) bekezdésben foglaltak hiányában a NEAK „Megfelelő” értékeléssel látja el a forgalomba hozót.
(8) A „Nem megfelelő” értékelést szerzett forgalomba hozó újbóli szállító-előminősítési kérelmet legkorábban
a (6) bekezdés szerinti határozat véglegessé válásától számított egy év elteltével nyújthat be a NEAK-hoz.
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(9) A szállító-előminősítés során szerzett „Megfelelő” értékelés a forgalomba hozó szállítójegyzékbe való felvételét
követő három évig hatályos, amely további hároméves időszakokra meghosszabbítható. A szállító-előminősítés
hatályának lejáratát megelőzően legkésőbb 30 nappal a NEAK hivatalból indított eljárás során felülvizsgálja
a szállító-előminősítést az értékelésnél figyelembe vett szempontok szerint. Ha a forgalomba hozó a felülvizsgálat
során „Nem megfelelő” értékelést kap, a NEAK a forgalomba hozót törli a szállítójegyzékből.
13. §

(1) A minősített forgalomba hozó a NEAK részére haladéktalanul köteles bejelenteni
a)
a szállítójegyzékben szereplő adataiban bekövetkezett változásokat,
b)
a tulajdonosok, vezető tisztségviselők személyében bekövetkezett változásokat,
c)
bármely általa forgalomba hozott gyógyászati segédeszköz forgalomba hozatali jogának más forgalomba
hozóhoz történő átkerülését,
d)
bármely gyógyászati segédeszköz forgalomba hozatali jogának másik forgalomba hozótól történő átvételét
és
e)
az ellene indult csődeljárást vagy felszámolási eljárást, vagy ha saját maga végelszámolást kezdeményez.
(2) Ha a NEAK megállapítja, hogy a minősített forgalomba hozó az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tett
eleget, felszólítja, hogy azt 15 napon belül pótolja.
(3) A NEAK a minősített forgalomba hozót kérelmére törli a szállítójegyzékből.
(4) A NEAK hivatalból törli a szállítójegyzékből a minősített forgalomba hozót, ha
a)
ellenőrzési tevékenysége során megállapítja, hogy a minősített forgalomba hozó árubeszerzéseit vagy
az általa forgalomba hozott eszközök továbbértékesítését számviteli bizonylatokkal igazoltan nem tudja
alátámasztani,
b)
megállapítja, hogy az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének a (2) bekezdés szerinti felszólítás ellenére sem
tett eleget,
c)
a minősített forgalomba hozó végelszámolást kezdeményez, vagy
d)
a minősített forgalomba hozó tulajdonosát vagy vezető tisztségviselőjét polgári ügyekben eljáró bíróság
a gyógyászati segédeszköz forgalomba hozatalára irányuló üzleti tevékenységével összefüggő okból
jogerősen elmarasztalta.
(5) A szállítójegyzékből való törlés napja a határozathozatalt követő 30. nap. A szállítójegyzéket a NEAK elektronikus
formában vezeti és a honlapján folyamatosan hozzáférhetővé teszi.

14. §

(1) Az egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati segédeszközök gyártására és kiszolgálására vonatkozó
– az EüMr. 16. számú mellékletében meghatározott – követelmények teljesítését az OGYÉI ellenőrzi. Az OGYÉI
a megfelelőségről határozott időre – legfeljebb 5 évre – szóló határozatban dönt. Ez a rendelkezés vonatkozik
azon egyedi méretvétel alapján készített eszközök gyártóira is, akik nem maguk végzik az általuk készített eszköz
kiszolgáltatását.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni azon egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati
segédeszközök vonatkozásában, amelyek esetében a forgalmazó (gyártó) a gyártás megfelelőségét
az orvostechnikai eszközt gyártók minőségirányítási rendszerét tanúsító szervezet eljárásának lefolytatását,
érvényben tartását igazoló minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal igazolja.

15. §		
Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelete
a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás
mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól
A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában és
(2j) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) hatáskörébe tartozó,
a forgalomba hozatalra engedélyezett és az Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) támogatott, illetve
támogatásra javasolt, a 2. § 10. pontja szerinti gyógyszerek és a 2. § 19. pontja szerinti tápszerek (a továbbiakban
együtt: gyógyszer) támogatásba való befogadására, a támogatás megállapítására, a támogatás módjának és
mértékének meghatározására, valamint a támogatás feltételeinek meghatározása céljából végzett értékelési,
döntés-előkészítő és döntéshozatali folyamatokra, az ezekkel kapcsolatos szükséglet-, illetve technológiaértékelésre; a befogadás vagy a támogatás megváltoztatására.
(2) E rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre és szervezetekre, akik, illetve amelyek a NEAK
hatáskörébe tartozó, az (1) bekezdésben meghatározott eljárást kezdeményezik, valamint akik, illetve amelyek részt
vesznek e feladatok ellátásában, a döntés-előkészítő és döntéshozatali folyamatokban.

2. Értelmező rendelkezések
2. §

(1) E rendelet alkalmazásában
1.
ATC-csoport: a gyógyszereknek a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás,
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban:
Gyftv.) 3. § 13. pontja szerinti osztályozása;
2.
befogadott gyógyszer: olyan forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer, amelyet a NEAK végleges
döntésével társadalombiztosítási támogatásban részesít;
3.
DDD: Defined Daily Dose, az Egészségügyi Világszervezet által meghatározott, adott hatóanyagra jellemző
napi dózis;
4.
DOT: Days of Treatment, a terápiás napok száma;
5.
egészségügyi technológia: az egészségügyi ellátásban használatos gyógyszer, orvostechnikai eszköz,
diagnosztikus, terápiás, rehabilitációs eljárás, eljárássorozat, megelőzési, egészség-fejlesztési tevékenység;
6.
egészségügyi technológiaértékelés: az egészségügyi technológiákat eredményesség, hatékonyság,
költséghatékonyság, gazdasági és társadalmi következmények szempontjából értékelő eljárások összessége;
7.
forgalomba hozatali engedély: a 8. pont szerinti hatóságok által kibocsátott hatósági határozat;
8.
forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer: az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi
Intézet (a továbbiakban: OGYÉI), valamint az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt
gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és
az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet alapján az Európai Unió Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) által forgalomba hozatalra
engedélyezett gyógyszer;
9.
formai és tartalmi ellenőrzés: a kérelmezőtől beérkezett kérelem formai és tartalmi ellenőrzése, értékelése,
melyet valamennyi gyógyszer befogadási kérelem esetén el kell végezni;
10.
gyógyszer: az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 1. § 1. pontja szerinti anyag, keverék,
illetve készítmény;
11.
gyógyszerforma: az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.)
EüM rendelet (a továbbiakban: Tfr.) 2. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott fogalom;
12.
hatóanyag: a Gytv. 1. § 38. pontjában meghatározott fogalom;
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kiszerelés: az OGYÉI, illetve a Bizottság által forgalomba hozatalra engedélyezett, egy nyilvántartási számmal
meghatározott csomagolási egység;
14.
különkeretes gyógyszer: a Gyftv. 3. § 3. pontja szerinti gyógyszer;
15.
napi terápiás költség:
a)
forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer esetében: a bruttó fogyasztói árból a DDD alapján
számított napi terápiás költség, azonos hatóanyag esetén ha a DDD nem definiálható, az egységnyi
hatóanyagra jutó bruttó fogyasztói árat jelenti,
b)
védőoltások esetén: az alapvédettséget biztosító dózis összesített bruttó fogyasztói ára,
c)
tápszerek esetén
ca)
csecsemőtápszer esetén: 1 liter tápszer ára,
cb)
enterális tápszer esetén: 1000 kcal átlagára,
cc)
PKU tápszer esetén: 100 gramm fehérje egyenérték bruttó fogyasztói ára tápszerformánként (por, iható, instant),
cd)
ritka anyagcsere-betegségek gyógyítására szolgáló tápszer esetén: azonos betegség
kezelésére szolgáló tápszer napi szükségletnek megfelelő fehérje egyenérték;
16.
napi terápiás költség átlaga: a napi terápiás költségekből számított átlag;
17.
napi terápiás költséghez rendelt támogatási érték: a napi terápiás költség átlagához rendelt támogatási érték
forintban meghatározott összege;
18.
referencia érték: a referencia árhoz vagy referencia készítmény árához tartozó bruttó támogatási összeg;
19.
tápszer: olyan különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszer, amelyet az anyatej-helyettesítő és
az anyatej-kiegészítő tápszerekről szóló, valamint a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló
jogszabály meghatároz.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl e rendelet alkalmazása során a Gyftv.-ben, a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletben foglalt fogalom-meghatározásokat kell
figyelembe venni.
13.

II. FEJEZET
A TÖRZSKÖNYVEZETT GYÓGYSZEREK ÉS A KÜLÖNLEGES TÁPLÁLKOZÁSI IGÉNYT KIELÉGÍTŐ TÁPSZEREK
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TÁMOGATÁSBA VALÓ BEFOGADÁSÁRA IRÁNYULÓ ELJÁRÁS SZABÁLYAI
3. Alapelvek
3. §		
A gyógyszerek E. Alapból történő támogatásáról és a támogatási feltételek meghatározásáról szóló döntés és
a döntés-előkészítés során a következő egészségpolitikai alapelveket kell érvényesíteni:
a)
szakmai megalapozottság: tudományos bizonyítékokon alapuló döntéshozás, a kérelem szakmai
szempontból már kiértékelt, nyilvántartásba vett, erre felhatalmazott szervezetek által biztonságosnak és
hatásosnak minősített gyógyszerre vonatkozik;
b)
költségvetési keretek figyelembevétele, finanszírozhatóság: a gyógyszerek befogadási döntéseinél figyelembe
kell venni a központi költségvetésről szóló törvényben az E. Alapra meghatározott költségvetési keretet;
biztosítani kell, hogy a gyógyszerek befogadásának költségvetési hatásai hosszú távon tervezhetőek,
kiszámíthatóak, finanszírozhatóak legyenek;
c)
átláthatóság, ellenőrizhetőség: a jogszabályban előírt eljárásrend alkalmazása, amelytől az eljárás során eltérni
nem lehet; az egyes döntési fázisokban részt vevő szereplők hatáskörének tisztán elkülönülő, egymáshoz
kapcsolódó rendszere, az értékelésre kerülő információk, adatok értelmezésének, illetve a döntéshozatal
előre rögzített szabályainak, kritériumainak egyértelműsége; a döntéshozatal alapjának, az értékelésnek és
a döntés indokolásának bemutatása;
d)
kiszámíthatóság: a befogadásról való döntéshozatal és a felülvizsgálat követhető időbeli ütemezéssel kell,
hogy rendelkezzen, a meghozott döntések egyértelműen jelölik meg a támogatás, befogadás mértékét;
e)
nyilvánosság: a döntések indokolása és a döntések megalapozására szolgáló információk nyilvánosak,
hozzáférhetőek, a nyilvánosságra hozatal módját, tartalmát, időbeliségét jogszabály határozza meg;
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f)

g)
h)

az érdekviszonyok átláthatósága: a döntéshozatalban és véleményalakításban részt vevő személyek,
intézmények különböző, a döntéshozatal tárgyával kapcsolatos érdekeinek megismerhetősége,
nyilvánossága, illetve bemutatása;
szükséglet alapú megközelítés: az értékelésnél és a döntésnél figyelembe kell venni, illetve elemezni kell
az egészségi probléma jellegét, a betegcsoport jellemzőit, számát, megoszlását, a betegség súlyosságát;
költséghatékonyság: a befogadási döntéseket a költséghatékonyság figyelembevétele alapján kell meghozni;
a támogatási szabályok, támogatási egységek, feltételek meghatározásával ösztönözni kell a költséghatékony
egészségügyi ellátás gyakorlati megvalósítását.

4. A kérelemre induló eljárásokra vonatkozó szabályok
4. §		
Egyszerűsített eljárásrend alkalmazandó, amikor a kérelem
a)
már támogatott hatóanyagot tartalmazó gyógyszerrel egyenértékű készítmény
aa)
új kiszerelésére,
ab)
új hatáserősségére,
ac)
új gyógyszerformájára és azonos beviteli formájára,
ad)
új generikumára, márkanevű készítményére,
ae)
új csomagolására,
b)
tápszer vagy forgalomba hozatalra engedélyezett, a Szabványos Vényminta Gyűjteményben vagy
a Gyógyszerkönyvben is szereplő gyógyszer támogatására,
c)
a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási
támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról
32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: ESZCSM rendelet) 14. § (1) bekezdés g) és h) pontja
szerinti kombinációra,
d)
már támogatott – a Tfr. 2. § (2) bekezdés 14. pontja szerinti – biológiai gyógyszer valamely hatóanyagával
azonos vagy hasonló hatóanyagot tartalmazó, a Tfr. 2. § (2) bekezdés 15. pontja szerinti generikumnak nem
minősülő hasonló biológiai gyógyszerre,
e)
kedvezményezetti státusz megítélésére is
érkezett.
5. §

(1) Normál eljárásrendet kell alkalmazni, amikor a kérelem
a)
új gyógyszerformára és új beviteli formára,
b)
új indikációra,
c)
új hatóanyagra,
d)
új kombinációra, ha az összetételben szereplő valamely hatóanyag nem támogatott,
e)
áremelésre,
f)
támogatási kategória változására,
g)
a 4. §-ban foglaltak kivételével már támogatott hatóanyag új gyógyszerére,
h)
jelentős terápiás előnnyel rendelkező készítményre, magasabb áron történő befogadásra és a támogatás
megállapítására
érkezett.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmek esetén a kérelemhez benyújtott egészségügyi technológiaértékelés a formai és
tartalmi ellenőrzést követő, szükség esetén az OGYÉI által végzett további technológiaértékelés, mellyel igazolni
lehet a technológia megfelelőségét.

6. §

(1) A NEAK főigazgatója a forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek E. Alapból történő támogatásával, illetve
a támogatás megváltoztatásával vagy megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátására – a normál eljárásrendbe
tartozó kérelmekkel kapcsolatos javaslatok előkészítése érdekében – Egészségügyi Technológia-értékelő Bizottságot
hoz létre.
(2) A NEAK az egyes gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásáról és a támogatás mértékéről,
alapjáról normál eljárás esetén az OGYÉI és az egészségügyi szakmai kollégium szakvéleményének kikérését
követően dönt.
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7. §		
Ha a kérelmezett gyógyszer támogatásba történő befogadása vagy a támogatásba már befogadott gyógyszer
támogatási feltételeinek módosítása jogszabály módosítását igényli, a NEAK az érintett gyógyszerekkel kapcsolatos
javaslatát minden naptári negyedév első munkanapjáig megküldi az egészségbiztosításért felelős miniszternek.
A NEAK javaslatának figyelembevételével, a javaslat megérkezését követő 30 napon belül az egészségbiztosításért
felelős miniszter által kijelölt 2 fő, az államháztartásért felelős miniszter által kijelölt 1 fő, a NEAK főigazgatója
által kijelölt 2 fő, valamint az OGYÉI főigazgatója által kijelölt 2 fő szakértőből álló bizottság javaslatot tesz
az egészségbiztosításért felelős miniszter számára az érintett gyógyszerek támogatásával kapcsolatos feltételekre.
8. §

(1) A NEAK-hoz
a)
a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja a gyógyszerek árához nyújtható támogatás
megállapítása, a kedvezményezetti státusz megítélése és a támogatás mértékének módosítása iránti
kérelmét az ESZCSM rendelet 6/a. számú mellékletében,
b)
a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja a Gyftv. 29. § (4) bekezdése szerinti bejelentését
az ESZCSM rendelet 6/b. számú mellékletében,
c)
a tápszer forgalmazója – az OGYÉI-nél a bejelentést megtevő jogi személy – a tápszerek árához nyújtható
támogatás megállapítása, a támogatás mértékének módosítása iránti kérelmét az ESZCSM rendelet
7/a. számú mellékletében,
d)
a tápszer forgalmazója – az OGYÉI-nél a bejelentést megtevő jogi személy – a változás bejelentése iránti
kérelmét az ESZCSM rendelet 7/b. számú mellékletében
meghatározott formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon nyújtja be.
(2) Nem elektronikus kapcsolattartás keretében benyújtott kérelem esetén a kapcsolattartás módjától függetlenül
a mellékletekben meghatározott adatokat elektronikus adathordozón kell benyújtani.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez másolatban csatolni kell
a)
az eljáró személy részére adott írásbeli meghatalmazást, ha nem a cégjegyzésre jogosult képviselő jár el,
b)
az eljáró személy, szerv részére adott írásbeli meghatalmazást, ha nem a forgalomba hozatali engedély
jogosultja nyújtja be a kérelmet,
c)
az ESZCSM rendeletben meghatározott igazgatási-szolgáltatási díj befizetéséről, illetve átutalásáról szóló
igazolást.
(4) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez – ha az kedvezményezetti státusz megítélésére is irányul – csatolni kell a Gyftv.
31/C. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
(5) Az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtásakor igazolnia kell
a)
a gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultjának az adott gyógyszer forgalomba hozatali
engedélyének meglétét,
b)
a tápszer forgalmazójának az OGYÉI igazolásának meglétét a tápszer bejelentéséről.

5. A hivatalból induló eljárásokra vonatkozó szabályok
9. §		
A NEAK a Gyftv. 23. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hivatalbóli eljárást folytat le azon készítmények támogatásának
felülvizsgálatára, melyek
a)
azon terápiás területek közfinanszírozásban részesülő gyógyszerei, melyekre az egyes főbb
betegségcsoportok finanszírozási eljárásrendjének szerkesztése és szakmai egyeztetése lefolytatásának
egységes szabályairól szóló 13/2009. (IV. 22.) EüM rendelet [a továbbiakban: 13/2009. (IV. 22.) EüM rendelet]
alapján finanszírozási eljárásrend készül, vagy
b)
szerepelnek már kihirdetett finanszírozási eljárásrendben, de a finanszírozási eljárásrend kihirdetése óta
eltelt három év és a finanszírozási eljárásrend felülvizsgálatra kerül a 13/2009. (IV. 22.) EüM rendelet 6. §
(1) bekezdése alapján.
10. §

(1) A NEAK a 9. § a) pontja szerinti hivatalbóli eljárást köteles megindítani azon terápiás területek közfinanszírozásban
részesülő gyógyszereire, melyek a 13/2009. (IV. 22.) EüM rendelet szerinti, a finanszírozási eljárásrendre vonatkozó
munkatervben közzétételre kerültek.
(2) A NEAK az (1) bekezdés szerinti eljárás megindítását megelőzően, a 13/2009. (IV. 22.) EüM rendelet szerint a terápiás
területeket tartalmazó munkaterv közzétételét követő 10 napon belül közzéteszi a honlapján a felülvizsgálat
tárgyát képező terápiás területeket és az ezekhez tartozó készítményeket, valamint a felülvizsgálat megindításának
időpontját.
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(3) A NEAK a közfinanszírozás alapjául elfogadott elvárt ár kialakítása során az eljárás megindítását megelőzően
kikéri az OGYÉI és az egészségügyi szakmai kollégium véleményét, és a (2) bekezdés szerinti időponttól számított
90 napon belül meghatározza a közfinanszírozás alapjául elfogadott elvárt árakat.
(4) A NEAK a honlapján is értesíti a felülvizsgált gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyének jogosultjait arról,
hogy hivatalból eljárást indított a Gyftv. 23. § (7) bekezdés a) pontja alapján az adott készítmények támogatásának
felülvizsgálata érdekében.
(5) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározottakon túl az eljárás megindításáról szóló
értesítés tartalmazza
a)
a felülvizsgálatra kerülő terápiás területek megjelölését,
b)
az a) pont szerinti csoportokba tartozó gyógyszereket, azok társadalombiztosítási támogatási termék kódját,
az eljárás kezdőnapján érvényes közfinanszírozás alapjául elfogadott árát, napi terápiás költségét,
c)
azon költséghatékonyságra vonatkozó feltételeket, szempontokat, melyek alapján a NEAK – az OGYÉI és
az Országos Gyógyszerterápiás Tanács (a továbbiakban: OGYTT) bevonásával – meghatározta a felülvizsgálati
eljárás során a b) pont szerinti gyógyszerekre vonatkozó közfinanszírozás alapjául elfogadott elvárt árakat, és
az azokhoz kapcsolódó finanszírozási feltételeket,
d)
a gyógyszerekre vonatkozó közfinanszírozás alapjául elfogadott elvárt árakat,
e)
felhívást arra vonatkozóan, hogy az ügyfelek a d) pont szerinti közfinanszírozás alapjául elfogadott elvárt árra
vonatkozóan az eljárás megindítását követő 30 napon belül észrevételeket tehetnek.
(6) Az (5) bekezdés e) pontja szerinti határidőt követő 10. napon a NEAK a honlapján közzéteszi a végleges
közfinanszírozás alapjául elfogadott elvárt árakat, és
a)
felhívja az ügyfeleket árcsökkentési ajánlat megtételének lehetőségére, valamint arra, hogy a forgalomba
hozatali engedélyek jogosultjai annak tudatában teszik árcsökkentési ajánlatukat, hogy az a többi forgalmazó
árajánlatától függetlenül a c) pont szerinti finanszírozási kezdőnaptól érvényes lesz,
b)
megjelöli az árcsökkentési ajánlat beadásának (7) bekezdés szerinti határidejét,
c)
megjelöli a tervezett finanszírozási kezdőnapot.
(7) Ha a forgalomba hozatali engedély jogosultjai a (4) bekezdés szerint megindított eljárás során árcsökkentési
ajánlattal kívánnak élni, azt a NEAK által megjelölt határidőben tehetik meg, azzal, hogy az árcsökkentésre
megszabott határidőt úgy kell meghatározni, hogy a (6) bekezdés szerinti értesítés és az árcsökkentési ajánlat
beadására nyitva álló határidő utolsó napja között el kell telnie 30 napnak.
(8) A felülvizsgálat alapján a támogatásból kizárásra kerülnek azon gyógyszerek, amelyeknek költséghatékonysági
mutatói kedvezőtlenebbek az azonos szintű finanszírozási feltételek alapján finanszírozott többi készítményhez
képest, és a forgalomba hozatali engedély jogosultja nem csökkentette a készítmény árát a közfinanszírozás alapjául
elfogadott elvárt árra.
(9) A (7) bekezdés szerinti határidő lejártát követő nyolc napon belül a NEAK a honlapján – határozatai alapján –
közzéteszi az árcsökkentéseket, és megjelöli azokat a gyógyszereket, amelyek a Gyftv. 31. § (1) bekezdés b)–c) és
e) pontja alapján a támogatásból kizárásra kerülnek.
(10) A (2)–(9) bekezdés szerinti eljárás lefolytatása nem érinti a 14. § szerinti eljárás menetét.
(11) A 9. § b) pontja szerinti esetben a (2)–(10) bekezdés szerinti eljárást kell alkalmazni.
11. §

(1) A 10. §-ban foglalt felülvizsgálati eljárás során a közfinanszírozás alapjául elfogadott elvárt ár megjelölésekor a fix
csoportba tartozó termék esetén elvárt referencia ár is megadható.
(2) Az OGYÉI az adott termék költséghatékonyságának vizsgálatakor vizsgálja a termék költséghatékonyságát
a terápiás területen található többi termék költséghatékonyságával összevetve, és figyelembe veszi a termék
gyógyszertámogatás kiadásaira gyakorolt nettó hatását is.

6. Támogatási szabályok
12. §

(1) A százalékos mértékű támogatás [Gyftv. 28. § (1) bekezdés a) pontja] alapja a NEAK által a közfinanszírozás alapjául
elfogadott – általános forgalmi adóval megnövelt (bruttó) – fogyasztói ár (a továbbiakban: közfinanszírozás alapjául
elfogadott ár).
(2) A százalékos támogatás mértéke az ESZCSM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint ATC-csoportonként kategorizált
gyógyszerek közfinanszírozás alapjául elfogadott ára az ESZCSM rendelet 1. számú melléklete szerint részletezett
maximálisan adható százalékos támogatási kulcs alapján számított
a)
80, 55, 25, 0%-ának,
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b)
– az emelt támogatási kategóriába tartozó gyógyszerek esetében – 90, 70, 50%-ának
megfelelő összeg.
(3) A kiemelt támogatási kategóriába tartozó gyógyszerek esetében a támogatás összege – a (4) bekezdésben foglaltak
kivételével – a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár és 300 forint térítési díj különbözetének megfelelő összeg.
(4) A 13–16. § szerinti, fix összegű támogatási módszerrel finanszírozott kiemelt támogatási kategóriába tartozó
gyógyszerek esetében a támogatás összegére a 13. § (5)–(8) bekezdése és a 14. § (4) bekezdése irányadó azzal, hogy
a)
hatóanyag alapú fix csoportba tartozó készítmények esetén a referenciakészítmény, valamint
a referenciaárnál alacsonyabb napi terápiás költségű készítmény a (3) bekezdés szerinti összegű
támogatásban részesül,
b)
terápiás fix csoportba tartozó készítmények esetén a referenciaárhoz nyújtott támogatás, valamint
a referenciaárnál alacsonyabb napi terápiás költségű készítmények támogatása megegyezik a (3) bekezdés
szerinti összeggel.
(5) A különkeretes, valamint a tételes elszámolásba besorolt hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek esetében
a százalékos támogatás mértéke a közbeszerzési eljárás során meghatározásra kerülő támogatás alapjául elfogadott
ár 100%-a.
13. §

(1) Hatóanyag alapú fix összegű támogatás [Gyftv. 28. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja] esetén az adott
termékcsoportban meghatározott fix összegű támogatás alapja a referencia készítménynek – a referencia státusz
megszerzéskori – közfinanszírozás alapjául elfogadott ára.
(2) Hatóanyag alapú fix csoportba vonhatóak az azonos hatóanyagú, azonos alkalmazási módú, azonos hatáserősségű
és hatástartamú gyógyszerek. Hatóanyag alapú fix csoport képezhető minden olyan esetben, amikor
a)
a fenti feltételeknek megfelelő legalább két egyenértékű készítmény van,
b)
a (9) bekezdésben foglaltak alapján referenciakészítményi státuszt megszerző gyógyszer nem a legmagasabb
napi terápiás költségű termék, és
c)
az utolsó alkalommal meghatározott referencia ár közzétételét megelőző hat hónapot vizsgálva az adott
csoport – ideértve a csoportba tartozó, de az időszak alatt támogatásból kizárt, illetve a nyilvántartásból
törölt gyógyszerek forgalmát is – féléves
ca)
összforgalmi részesedése minden támogatási jogcímet figyelembe véve a 250 000 DOT-ot, vagy
cb)
támogatás kiáramlása minden támogatási jogcímet figyelembe véve a 100 000 000 forintot
meghaladja.
(3) A (2) bekezdés alkalmazásában azonos hatástartamúnak minősül a referenciakészítmény hatástartamánál – az adott
gyógyszer alkalmazási előírásában szereplő átlagos hatástartamot tekintve – a 100%-ot el nem érő eltérés is.
(4) A támogatás fix összege a hatóanyag alapú fix csoportban a (2) bekezdés szerinti gyógyszerek közül azon
gyógyszerek árai, forgalmi részesedései alapján kerül meghatározásra, melyeknek egyenértékűségét az illetékes
hatóság megállapította. A támogatás összege az (5) bekezdés alapján kerül kiszámításra. A meglevő fix csoportoktól
eltérő hatáserősségű, azonos alkalmazási módú készítmény a hatáserősségben legközelebb álló fix csoport
referencia értékének napi terápiás költségre eső támogatását kapja.
(5) A referencia készítmény ATC-csoport besorolása alapján az ESZCSM rendelet 1. számú melléklete szerinti, az adott
hatóanyagot tartalmazó ATC-csoportra megállapított százalékos támogatásban részesül. A referencia készítmény
– referencia státusz megszerzésekori – közfinanszírozás alapjául elfogadott ára az adott csoportban a referencia ár.
A referencia árnál alacsonyabb napi terápiás költségű gyógyszerek támogatásának mértéke megegyezik a referencia
árhoz nyújtott százalékos támogatás mértékével.
(6) A 14. § szerinti eljárás során képzett támogatási csoportba tartozó, a referencia árnál magasabb napi terápiás
költségű gyógyszerek támogatása a referencia árhoz nyújtott támogatás fix összege.
(7) A 15. § szerinti eljárás során képzett támogatási csoportba tartozó, a referenciagyógyszer napi terápiás költségét
legfeljebb 15%-kal meghaladó napi terápiás költségű gyógyszer támogatása a referencia árhoz nyújtott támogatás
fix összege.
(8) A 15. § szerinti eljárás során meghatározott, napi terápiás költségük alapján preferált referencia ársávba nem tartozó
készítmények társadalombiztosítási támogatásának számítása a támogatási kategória változatlanul hagyása mellett
a 12. § szerinti számítási módszerrel, de a referencia-gyógyszer árához nyújtott támogatás összegénél 15%-kal
alacsonyabb támogatási összeg alkalmazásával kerül megállapításra.
(9) A referencia készítmény az a meghatározott fix támogatási csoportba tartozó gyógyszer,
a)
amely nem áll nyilvántartásból való törlés alatt,
b)
amelynek egyenértékűségét az illetékes hatóság megállapította,
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c)

amelynek az adott csoportba tartozó gyógyszerek közül a bruttó fogyasztói áron számolt napi terápiás
költsége a legalacsonyabb, illetve ennek megállapíthatósága hiányában az egységnyi hatóanyagra
vonatkoztatva legalacsonyabb bruttó fogyasztói árú,
d)
amelynek a kiszerelési formája a támogatás alapját képező indikációt tekintve nem haladja meg az érvényes
alkalmazási előírásában meghatározott egy havi terápiához szükséges, a maximális dózissal számolt
mennyiséget vagy ahhoz legközelebb álló csomagolási egységet, kivéve azon csoportok esetében, ahol
az egy havi terápiához szükséges mennyiséget meghaladó csomagolási egységek DOT-ban mért forgalma
meghaladja a csoport DOT forgalmának 60%-át, és
e)
amelynek a csoporton belüli forgalmi részesedése a 14. § (4) bekezdése és a 15. § (2) bekezdése szerint
megindult fixesítési eljárás kezdőnapját megelőző hét hónapon belül – ide nem értve a fixesítési eljárás
kezdőnapját közvetlenül megelőző hónapot – a DOT tekintetében legalább két hónapban a 3%-ot, a 15. §
szerinti eljárásban az 5%-ot elérte.
(10) A referencia készítmény vagy a referencia ár meghatározásánál, illetve a forgalmi részesedés megállapításánál nem
kerülnek beszámításra a nem egyenértékű, illetve a nyilvántartásból törölt készítmények. Ha ezen készítmények
napi terápiás költsége a referencia készítmény napi terápiás költségénél magasabb, a referencia készítmény
napi terápiás költségéhez rendelt támogatási összeg kerül megállapításra, ellenkező esetben ezen készítmények
a referencia készítmény támogatásának százalékos mértékét kapják.
(11) Ha a referencia készítmény forgalomba hozatali engedélyének jogosultja a megrendeléseket bizonyítottan, egy
hónapon keresztül nem tudja teljesíteni, a NEAK a készítményt a társadalombiztosítási támogatásból kizárja,
és az adott készítmény a következő referencia ár meghatározását követő kilenc hónapban nem részesíthető
társadalombiztosítási támogatásban.
(12) A NEAK a számításokhoz szükséges közforgalmú gyógyszertári forgalmi adatokat és DOT forgalmi részesedéseket
készítményenkénti és támogatási jogcímenkénti, valamint fix csoportonkénti bontásban a tárgyhót követő 2. hónap
15. napjáig a honlapján közzéteszi.
14. §

(1) A Gyftv. 28. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerint terápiás fix elven működő támogatás állapítható meg
az egyes, meghatározott betegségek, kórképek kezelésére egyaránt alkalmas termékek körére, ha négyszintű
ötjegyű ATC-csoportban azonos terápiás célra szolgálnak és amely termékeknek van azonos indikációja.
(2) A terápiás fix elven működő támogatás számítási módszereit az ESZCSM rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az azonos betegségre vagy betegségcsoportra alkalmazandó gyógyszerek esetében a következők szerint
képezhetők alcsoportok:
a)
alkalmazási mód,
b)
eltérő hatáserősségek,
c)
hatástartam,
d)
az életminőséget megközelítőleg azonos módon befolyásoló gyógyszerek,
e)
bizonyított klinikai előny,
f)
közel azonos mellékhatás profil
alapján.
(4) A terápiás fix elven működő támogatás számítása a következők szerint történik:
a)
az ESZCSM rendelet 5. számú melléklet 1.1. pont a) alpontja alapján meghatározott napi terápiás költség
átlagával egyenlő vagy alacsonyabb napi terápiás költségű gyógyszerek a csoportra jellemző százalékos
támogatást kapják,
b)
a 15. § szerinti eljárás során és a 15. § szerinti eljárás során kiemelt és emelt támogatási kategóriában
az ESZCSM rendelet 5. számú melléklet 1.1. pont a) alpontja alapján meghatározott napi terápiás költség
átlagánál magasabb napi terápiás költségű készítmények az adott csoport átlagos napi terápiás költségéhez
rendelt támogatási értéke alapján meghatározott összeget kapják támogatás értékéül a következők szerint:
támogatási érték = napi terápiás költségéhez rendelt támogatási érték x adott kiszerelés DOT értéke,
c)
a b) pontban foglaltakon túl a 16. § szerinti eljárás során az ESZCSM rendelet 5. számú melléklet 1.1. pont
a) alpontja alapján meghatározott napi terápiás költség átlagánál legfeljebb 15%-kal magasabb napi terápiás
költségű készítmények az adott csoport átlagos napi terápiás költségéhez rendelt támogatási értéke alapján
meghatározott összeget kapják támogatás értékéül a következők szerint: támogatási érték = napi terápiás
költségéhez rendelt támogatási érték x adott kiszerelés DOT értéke,
d)
a 16. § szerinti eljárás során kialakított, napi terápiás költségük alapján preferált referencia ársávba nem
tartozó készítmények társadalombiztosítási támogatása a támogatási kategória változatlanul hagyása
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mellett az ESZCSM rendelet 5. számú melléklete szerinti számítási módszerrel, de az ESZCSM rendelet
5. számú melléklet 1.1. pont a) alpontja alapján meghatározott napi terápiás költség átlagával egyenlő napi
terápiás költségű gyógyszerekhez nyújtott támogatás összegénél 15%-kal alacsonyabb támogatási összeg
alkalmazásával kerül megállapításra.
(5) A terápiás fix elven működő támogatási csoportokra vonatkozóan a NEAK a számításokhoz szükséges közforgalmú
gyógyszertári forgalmi adatokat és DOT forgalmi részesedéseket készítményenkénti és támogatási jogcímenkénti,
valamint fix csoportonkénti bontásban a tárgyhót követő 2. hónap 15. napjáig, a számítás módját, valamint
az alcsoportképzés pontos feltételeit minden naptári negyedév 1. napján a honlapján közzéteszi.
(6) A terápiás fix elven működő támogatási csoportokban alkalmazható a csoport árarányainak figyelembevételével
képzett indexszámmal történő korrekció a különböző hatáserősségű és kiszerelésű készítmények támogatásának
kiszámításakor. Az indexszámok terápiás csoportonként kerülnek meghatározásra.
15. §

(1) A hatóanyag alapú és a terápiás fix csoportok képzése a Gyftv. 24. § (2) bekezdésében foglaltak alapján
folyamatosan történik. A NEAK az érvényes referencia árakat és készítményeket, valamint az adott fix csoportban
szereplő készítmények érvényes árát és támogatását a honlapján közzéteszi.
(2) Azon hatóanyag alapú fix csoportok esetén, amelyek az első fixesítési eljárást követően bármilyen jogcímen
legalább 3 alkalommal már kialakításra kerültek, a fix csoportok képzésére a 16. § szerint félévente kerül sor.
(3) Azon terápiás fix csoportok esetén, amelyek az első fixesítési eljárást követően legalább 3 alkalommal már
kialakításra kerültek, a fix csoportok képzésére a 16. § szerint félévente kerül sor.
(4) A NEAK a (2) és a (3) bekezdésben foglaltakon túl minden más esetben – a (6)–(8) bekezdésben foglaltak alapján –
minden naptári negyedévben kialakítja az adott fix csoportot.
(5) A (4) bekezdésben foglalt fix csoport kialakításának keretében a NEAK minden naptári negyedév első napját
megelőző második hónap 1. napján értesíti az adott fix csoportban lévő termékek forgalomba hozatali
engedélyének jogosultját, forgalmazóját, hogy hivatalból eljárást indított, és felhívja az ügyfeleket, hogy ha
az (1) bekezdés szerint közzétett árhoz képest árváltoztatással kívánnak élni, akkor azt minden naptári negyedév
első napját megelőző második hónap 20. napjáig van lehetőségük a NEAK honlapján működtetett nyilvántartásba
felvezetni. A megtett árajánlatok az árváltoztatásra nyitva álló határidő lejártát követő első munkanapon válnak
nyilvánossá. Ezt követően a NEAK öt munkanapon belül a honlapján közzéteszi a referencia készítményt – ha
a 13. § (9) bekezdés e) pontja szerinti forgalmi részesedést elérő több készítményre azonos napi terápiás költséget
határoznak meg a forgalomba hozatali engedélyek jogosultjai, akkor valamennyi azonos napi terápiás költségű
készítmény referencia termék lesz –, annak támogatását, valamint a csoportban lévő valamennyi további gyógyszer
közfinanszírozás alapjául elfogadott árához nyújtott fix összegű támogatásának összegét.
(6) Ha az (5) bekezdésben foglalt eljárás keretében valamely, az adott fix csoportba tartozó termék a Gyftv. 31. §
(1) bekezdés h) és i) pontja alapján kizárásra kerülne, ezen gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyének
jogosultja, forgalmazója a naptári negyedév első napját megelőző hónap 10. napjáig további árcsökkentéssel élhet
a kizárás elkerülése érdekében azzal, hogy ezen árcsökkentési ajánlat a referencia készítmény státuszát, illetve
a referencia árat nem befolyásolja.
(7) A (6) bekezdésben foglaltakat követően a NEAK – határozataiban – meghatározza a referencia készítményt, annak
támogatását, a csoportban lévő valamennyi további gyógyszer közfinanszírozás alapjául elfogadott árához nyújtott
fix összegű támogatás mértékét és ezen adatokat ismételten közzéteszi a honlapján.
(8) Fix támogatási csoportba vonható gyógyszer esetében a már benyújtott, de a fixesítési eljárás kezdetéig el nem
bírált támogatási kérelemmel rendelkező készítményt a NEAK a fixesítési eljárásba bevonja, és befogadása esetén
ára vagy az árváltoztatásra nyitva álló határidőben érvényes árajánlata szerint a megfelelő fix csoportokba besorolja.

16. §

(1) A NEAK – a (2)–(5) bekezdésben foglaltak alapján – minden naptári félévben újraképzi az adott fixesítés
kezdőnapjától számítva legalább egy éve már kialakításra került hatóanyag alapú és terápiás fix csoportokat, és
meghatározza az április 1-jétől, illetve az október 1-jétől féléves időszakban érvényes preferált referencia ársávba
tartozó készítmények körét.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt fix csoport kialakításának keretében a NEAK február 1-jén és augusztus 1-jén értesíti
az adott fix csoportban lévő termékek forgalomba hozatali engedélyének jogosultját, forgalmazóját, hogy
hivatalból eljárást indított, és felhívja az ügyfeleket, hogy ha a 15. § (1) bekezdése szerint közzétett árhoz képest
árváltoztatással kívánnak élni, akkor azt február és augusztus 20. napjáig van lehetőségük a NEAK honlapján
működtetett nyilvántartásba felvezetni. A megtett árajánlatok az árváltoztatásra nyitva álló határidő lejártát
követő első munkanapon válnak nyilvánossá. Ezt követően a NEAK öt munkanapon belül a honlapján közzéteszi
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

a referencia készítményt – ha a 13. § (9) bekezdés e) pontja szerinti forgalmi részesedést elérő több készítményre
azonos napi terápiás költséget határoznak meg a forgalomba hozatali engedélyek jogosultjai, akkor valamennyi
azonos napi terápiás költségű készítmény referencia termék lesz –, annak támogatását, valamint a csoportban lévő
valamennyi további gyógyszer közfinanszírozás alapjául elfogadott árához nyújtott fix összegű támogatásának
összegét.
A preferált referencia ársáv alapjául
a)
hatóanyag alapú fix csoport esetén az (1) és (2) bekezdés szerinti eljárás során kialakult referencia ár,
b)
normatív támogatási kategóriájú terápiás fix csoport esetén a referencia ár
szolgál.
Ha a (2) bekezdésben foglalt eljárás keretében valamely, az adott fix csoportba tartozó termék a Gyftv. 31. §
(1) bekezdés h) és i) pontja alapján kizárásra kerülne, ezen gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyének
jogosultja, forgalmazója március, illetve szeptember 10. napjáig további árcsökkentéssel élhet a kizárás elkerülése
érdekében azzal, hogy ezen árcsökkentési ajánlat a referencia készítmény státuszát, a referencia árat, illetve
a preferált referencia ársávba tartozó készítmények körét nem befolyásolja.
A (4) bekezdésben foglaltakat követően a NEAK meghatározza a referencia készítményt, annak támogatását,
a csoportban lévő valamennyi további gyógyszer közfinanszírozás alapjául elfogadott árához nyújtott fix összegű
támogatás mértékét, a preferált referencia ársávba tartozó készítmények körét és ezen adatokat közzéteszi
a honlapján. A preferált referencia ársávba tartozó készítményeket a NEAK a honlapján lévő gyógyszertörzsben is
megjelöli.
Hatóanyag fix csoport esetén, ha a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja, a gyógyszernagykereskedő, a gyógyszertár, az egészségügyi szolgáltató, illetve az ezeket ellenőrző hatóság igazolt – a NEAK
részére megtett – jelzése alapján a folyamatos betegellátás a fixesítési eljárást követően a preferált referencia
ársávba tartozó készítményekkel nem biztosítható, betegellátási érdekből a következő fixesítési eljárás lefolytatásig
a fix csoportban lévő, de preferált referencia ársávba nem tartozó, legalacsonyabb napi terápiás költséggel
rendelkező készítmények közül azon készítmények, amelyek forgalmi részesedése együttesen az intézkedést
megelőző 4 hónap átlagában DOT tekintetében az 5%-ot eléri, a csoportra jellemző százalékos támogatásban, de
legfeljebb a csoport referencia-gyógyszeréhez nyújtott támogatási összegben részesülnek.
A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja a preferált referencia ársávba tartozó készítmények
körének (1) bekezdés szerinti meghatározásakor az adott gyógyszer vonatkozásában nyilatkozni köteles a NEAK felé,
hogy a gyógyszerrel való folyamatos betegellátást biztosítja.
Fix támogatási csoportba vonható gyógyszer esetében a már benyújtott, de a fixesítési eljárás kezdetéig el
nem bírált támogatási kérelemmel rendelkező készítményt a NEAK a fixesítési eljárásba bevonja, és befogadása
esetén az ára vagy az árváltoztatásra nyitva álló határidőben érvényes árajánlata szerint a megfelelő fix csoportba
(csoportokba) besorolja.

17. §		
A több hatóanyagot is tartalmazó, fix csoportba vonható orális és inhalációs készítmények támogatását a NEAK
a 15. § vagy a 16. § szerinti eljárás keretében az ESZCSM rendelet 14. § (2) bekezdés a) pontjában lévő szempontok
alapján felülvizsgálja. A több hatóanyagot is tartalmazó, fix csoportba nem vonható orális és inhalációs
készítmények támogatását a NEAK a 16. §-ban szereplő eljárással egyidőben félévente az ESZCSM rendelet 14. §
(2) bekezdés a) pontjának szempontjai alapján felülvizsgálja. A NEAK a több hatóanyagot is tartalmazó orális és
inhalációs készítményeknek az ESZCSM rendelet 14. § (2) bekezdés a) pontja szerint megállapított új támogatását
a 15. § (5) bekezdése, illetve a 16. § (2) bekezdése szerinti közzététellel egyidőben teszi közzé.
18. §		
A NEAK minden naptári negyedév 1. napján honlapján közzéteszi a fél évvel később bevezetni tervezett terápiás
fix csoportokat a négyszintű ötjegyű ATC-csoport megjelölésével, az esetlegesen létrehozandó alcsoportokat és
a hozzájuk tartozó maximális százalékos mértékeket, mely közleményre az érintett gyógyszer forgalomba hozatali
engedélyének jogosultja, forgalmazója egy alkalommal tíz napon belül észrevételt tehet.
19. §

(1) A 15. § (1) bekezdése szerint közzétett árakra bármelyik fix csoportban lévő gyógyszer forgalomba hozatali
engedélyének jogosultja, forgalmazója bármikor tehet árcsökkentési ajánlatot.
(2) Azon árcsökkentési ajánlatok, amelyek a tárgyhónap 10. napjáig beérkeznek, a következő hónap első napjával
érvénybe lépnek, azzal, hogy a meglévő referencia árat, a preferált referencia ársávba tartozó készítmények körét
a fix csoportképzés 15. § (4)–(6) bekezdése és 16. § (2)–(4) bekezdése szerinti lefolytatásáig nem befolyásolják.
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20. §
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(1) Az első, a Tfr. 7. § (8) bekezdése szerinti hasonló biológiai gyógyszer (a továbbiakban: hasonló biológiai gyógyszer)
befogadásával egy időben a NEAK kialakítja – a 21. §-ban meghatározott indikációs pontok alá befogadott, illetve
a 22. §-ban meghatározott indikációs pontok szerinti feltételeknek megfelelő gyógyszerek kivételével − a biológiai
gyógyszerek csoportját.
(2) A NEAK az OGYTT véleményét figyelembe véve a honlapján folyamatosan közzéteszi az egyes biológiai gyógyszerek
szakmai szempontok alapján meghatározott csoportjait, jelöli a csoport egyes készítményei esetében a preferált
biológiai gyógyszereket, valamint a (12)–(14) bekezdés alapján meghatározott kötelező minimális rendelési arányt.
(3) Azonos csoportba kerülnek azok a gyógyszerek, amelyek a finanszírozott indikációs körben orvosszakmai
szempontok alapján egyaránt választhatóak a korábban kezelésben nem részesülő beteg részére. A csoportképzés
során meghatározásra kerül gyógyszerenként az adott gyógyszer támogatásának alapjául szolgáló terápiás egység,
és annak mértéke, hogy az adott gyógyszer hány napra elegendő terápiás egységet tartalmaz. Ezek alapján kerül
meghatározásra a készítmény közfinanszírozás alapjául elfogadott bruttó fogyasztói árából számított napi terápiás
költség. Ennek során figyelembe kell venni a gyógyszer alkalmazási előírását és a DDD-t.
(4) A NEAK az (1) és (2) bekezdésben meghatározott csoportok közül azokban, amelyek legalább 3 hónapja
kialakításra kerültek, minden naptári év március 1-jével hivatalból eljárást indít, amelynek keretében meghatározza
a július 1-jétől egy éven keresztül érvényes preferált biológiai gyógyszerek körét és a csoportba tartozó
készítmények támogatását.
(5) Az eljárás során az adott gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja, forgalmazója március 20. napjáig
teheti meg a NEAK honlapján működtetett nyilvántartásban árcsökkentési ajánlatát.
(6) A megtett árajánlatok az árváltoztatásra nyitva álló határidő lejártát követő első munkanapon válnak nyilvánossá.
Az eljárás során az ajánlattevő a nyitva álló határidőben tett utolsó ajánlatához kötve marad.
(7) A preferált biológiai gyógyszer támogatása a (3) bekezdésben foglaltak alapján számolt napi terápiás költség
30 forinttal csökkentett összegének és a terápiás egységek számának a szorzata. A támogatás összegét úgy kell
meghatározni, hogy a térítési díj kiszerelési egységenként nem lehet kevesebb, mint 300 forint.
(8) A gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyének jogosultja, forgalmazója a Gyftv. 31. § (1) bekezdés k) és l) pontja
szerinti kizárás elkerülése érdekében április 10. napjáig élhet árcsökkentéssel, illetve teheti meg nyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy a különbözetet a Gyftv. 26. § (5) bekezdés a) pontja és a (10) bekezdés alapján havonta megtéríti.
(9) Ha a nem preferált biológiai gyógyszer napi terápiás költsége alacsonyabb a legalacsonyabb napi terápiás költségű
preferált biológiai gyógyszer napi terápiás költségénél vagy legfeljebb 10%-kal haladja meg azt, a (7) bekezdés
szerint meghatározott támogatási összeget kapja terápiás egységenként oly módon, hogy a kiszerelési egységre
meghatározott térítési díj nem lehet kevesebb, mint 1500 forint.
(10) Ha a nem preferált biológiai gyógyszer napi terápiás költsége több, mint 10%-kal, de legfeljebb 50%-kal haladja
meg a legalacsonyabb napi terápiás költségű preferált biológiai gyógyszer napi terápiás költségét, a kiszerelési
egységre meghatározott térítési díja minimum 1500 forint, de legfeljebb 3500 forint lehet. A forgalomba hozatali
engedély jogosultja a Gyftv. 26. § (5) bekezdés a) pontja szerint dobozonként, havi összesítésben megtéríti
a legalacsonyabb napi terápiás költségű preferált biológiai gyógyszer fogyasztói áránál 10%-kal magasabb árhoz
nyújtható támogatás és a maximált térítési díj együttes összegének a fogyasztói árhoz viszonyított különbözetét.
(11) Az a hasonló biológiai gyógyszer, amelynek a befogadására év közben kerül sor, a preferált biológiai
gyógyszerek közé kerül besorolásra, kivéve, ha a Gyftv. 29. § (4) bekezdés b) pontja szerinti bejelentés alapján
társadalombiztosítási támogatással nem rendelkező gyógyszerek közé sorolt biológiai gyógyszer egy éven belül
ismételt befogadását kéri. Ebben az esetben a gyógyszer nem preferált biológiai gyógyszerré válik, és a térítési
díjának számításához a (7) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
(12) Az első hasonló biológiai gyógyszer befogadását követően az adott csoportba tartozó minden további hasonló
biológiai gyógyszer együttes, a rendelésére jogosult orvosokra vonatkozó biológiai gyógyszerekre meghatározott
terápiás egységben számolt kötelező minimális rendelési aránya a befogadást követő naptári év július 1-jéig
legalább 10%.
(13) Egy adott csoportba tartozó preferált biológiai gyógyszerek esetében a terápiás egységben számolt, a rendelésére
jogosult orvosokra vonatkozó minimális rendelési arány
a)
a preferált biológiai gyógyszer első alkalommal történő meghatározását követő július 1-je és az ezt követő év
július 1-je közötti időszakban legalább 40%,
b)
a preferált biológiai gyógyszer első alkalommal történő meghatározását követő második évben és azt
követően minden év július 1-je és az azt követő év július 1-je közötti időszakban legalább 70%.
(14) A (12) és (13) bekezdésben foglaltaktól eltérően a növekedési hormonok esetén az első hasonló biológiai
gyógyszer befogadását követően az adott csoportba tartozó minden további hasonló biológiai gyógyszer együttes,
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a rendelésére jogosult orvosokra vonatkozó biológiai gyógyszerekre meghatározott terápiás egységben számolt
kötelező minimális rendelési aránya a befogadást követően legalább 10%.
21. §		
Az adott gyógyszer esetében a következő fixesítési eljárás során preferált státusz nem biztosítható, ha
a)
egy preferált készítménnyel kapcsolatosan átmeneti termékhiányt jelentenek be,
b)
a preferált készítménnyel történő folyamatos ellátás nem biztosított, vagy
c)
a gyógyszerészeti hatóság részéről minőségi kifogással kapcsolatos forgalomból való kivonás történik.
22. §

(1) Az ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 8/h1. és EÜ100 8/h2. indikációs pontja szerinti feltételeknek
megfelelő készítmények kiemelt, indikációhoz kötött támogatását, valamint az ESZCSM rendelet 3. számú melléklet
EÜ90 4/a1., EÜ90 4/a2., EÜ90 4/b1., EÜ90 4/b2., EÜ90 4/c1. indikációs pontja szerinti feltételeknek megfelelő
parenterális készítmények emelt, indikációhoz kötött támogatását a NEAK a 16. § szerinti eljárással egy időben,
a (2)–(8) bekezdés szempontjai alapján félévente felülvizsgálja.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt felülvizsgálati eljárás keretében a NEAK február 1-jén és augusztus 1-jén értesíti
az eljárásban érintett termékek forgalomba hozatali engedélyének jogosultját, forgalmazóját, hogy hivatalból
eljárást indított, tájékoztatást ad a (3) bekezdés szerint kialakított csoportokról, és felhívja az ügyfeleket, hogy ha
árváltoztatással kívánnak élni, azt február és augusztus 20. napjáig van lehetőségük a NEAK honlapján működtetett
nyilvántartásba felvezetni. A megtett árajánlatok az árváltoztatásra nyitva álló határidő lejártát követő első
munkanapon válnak nyilvánossá. Ezt követően a NEAK öt munkanapon belül a honlapján közzéteszi a felülvizsgált
készítményeknek a felülvizsgálatban megállapított új támogatását és az (1) bekezdés szerinti indikációs pontokba
történő besorolását.
(3) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálatban azonos csoportba kerülnek azok a készítmények, amelyek a finanszírozott
indikációs körben orvosszakmai szempontok alapján – az OGYTT véleményének figyelembevételével – egyaránt
választhatóak a korábban kezelésben nem részesülő beteg részére. A csoportképzés során a NEAK meghatározza
indikációs pontonként és készítményenként a támogatás alapjául szolgáló terápiás egységet, és azt, hogy az adott
készítmény hány napra elegendő terápiás egységet tartalmaz. Ezek alapján kerül meghatározásra a készítmény
közfinanszírozás alapjául elfogadott bruttó fogyasztói árából számított napi terápiás költség. Ennek során
figyelembe kell venni a gyógyszer alkalmazási előírását és a DDD-t.
(4) Az EÜ90 4/a1., EÜ90 4/b1. és EÜ90 4/c1. indikációs ponton támogatott készítményeknek a (3) bekezdés szerint
meghatározott egy terápiás egységre eső támogatása nem haladhatja meg az adott indikációs pontra besorolt,
legalacsonyabb napi terápiás költségű készítmény egy terápiás egységre eső támogatását.
(5) A NEAK a készítmények (1) bekezdés szerinti EÜ90 4/a2. és EÜ90 4/b2. indikációs pontba történő besorolását
terápiás költség és forgalmi részesedés alapján végzi.
(6) A NEAK az EÜ90 4/a1. indikációs ponton támogatott, a (3) bekezdés szerint kialakított csoportból április 1-jétől és
október 1-jétől az EÜ90 4/a2. indikációs pont alá is
a)
besorol két különböző márkanevű legalacsonyabb napi terápiás költségű készítményt, amelyek közül
legalább az egyiknek a (3) bekezdés szerint kialakított csoporton belüli forgalmi részesedése DOT
tekintetében az eljárás kezdőnapját megelőző 4 hónap átlagában – ide nem értve az eljárás kezdőnapját
közvetlenül megelőző hónapot – az 5%-ot elérte, valamint
b)
besorolja azokat a készítményeket, amelyeknek a napi terápiás költsége az a) pont szerinti készítményekkel
azonos vagy annál alacsonyabb.
(7) A NEAK az EÜ90 4/b1. indikációs ponton támogatott, a (3) bekezdés szerint kialakított csoportból április 1-jétől és
október 1-jétől az EÜ90 4/b2. indikációs pont alá is
a)
besorol két különböző márkanevű legalacsonyabb napi terápiás költségű készítményt, amelyek közül
legalább az egyiknek a (3) bekezdés szerint kialakított csoporton belüli forgalmi részesedése DOT
tekintetében az eljárás kezdőnapját megelőző 4 hónap átlagában – ide nem értve az eljárás kezdőnapját
közvetlenül megelőző hónapot – az 5%-ot elérte, valamint
b)
besorolja azokat a készítményeket, amelyeknek a terápiás költsége az a) pont szerinti készítményekkel
azonos vagy annál alacsonyabb.
(8) A NEAK az ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 8/h1. indikációs pontja alapján támogatott, a (3) bekezdés
szerint kialakított csoportból április 1-jétől és október 1-jétől az ESZCSM rendelet 2. számú melléklet
EÜ100 8/h2. indikációs pontja alá is
a)
besorolja a két legalacsonyabb napi terápiás költségű, különböző márkanevű készítményt, amelyek
közül legalább az egyiknek a (3) bekezdés szerint kialakított csoporton belüli forgalmi részesedése DOT
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tekintetében az eljárás kezdőnapját megelőző 4 hónap átlagában − ide nem értve az eljárás kezdőnapját
közvetlenül megelőző hónapot − az 5%-ot elérte, valamint
b)
besorolja azokat a készítményeket, amelyeknek a napi terápiás költsége az a) pont szerinti készítményekkel
azonos vagy annál alacsonyabb.
(9) A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja a (2) bekezdés szerinti árváltoztatáskor az adott
gyógyszer vonatkozásában nyilatkozni köteles a NEAK felé, hogy a gyógyszerrel való folyamatos betegellátást
biztosítja.
23. §		
A NEAK határozatában megjelöli a támogatási összeg számítása során figyelembe vett készítményeket és
fix csoportokat.
24. §		
Ha az ESZCSM rendelet 14. § (1) bekezdés e) és f ) pontjának alkalmazásában párhuzamosan több eljárás van
folyamatban, a sorrendiséget a kérelem NEAK-hoz történő megérkezésének időpontja határozza meg.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
25. §		
Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
26. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult, valamint a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 453/2017. (XII. 27.) Korm. rendelete
az egészségügyért felelős miniszter által szabályozott, mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai
tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismerésére vonatkozó szabályokról
A Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdés d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni az egészségügyért felelős miniszter által szabályozott szakmai
tevékenységek körében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény
(a továbbiakban: Elismerési tv.) 53/A. §-a szerinti, mérgező termék, anyag, illetve irtószer (a továbbiakban együtt:
mérgező termék) felhasználását is magában foglaló szakmai tevékenység szakmai gyakorlaton alapuló elismerése
során.
(2) A szakmai tevékenység szakmai gyakorlaton alapuló elismerését, illetve az ilyen tevékenység tekintetében a szakmai
gyakorlatról, továbbá a tevékenység végzésére való jogosultságról szóló igazolás kiállítását az Állami Egészségügyi
Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) végzi.

2. §		
Az Elismerési tv. 53/A. §-ának alkalmazásában szabályozott szakmai tevékenységnek minősül az egészségügyi
kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint
megállapított szakképesítésekkel végezhető, az 1. melléklet szerinti szakmai tevékenység.
3. §

(1) Az Elismerési tv. 53/A. §-a szerinti feltételek teljesülése esetén az ÁEEK – kérelemre – az Európai Gazdasági Térség
valamely tagállamában mérgező termék felhasználását igénylő, jogszerűen folytatott szakmai tevékenységet
elismeri. Az elismerés Magyarországon jogszabály szerint, a 2. § szerinti szakképesítéssel végezhető valamennyi
tevékenység, illetve – az elismerés tartalmától függően – kizárólag egyes résztevékenységek végzésére jogosít.

36084

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 226. szám

(2) Ha jogszabály mérgező termék felhasználását igénylő, szabályozott szakmai tevékenység végzésére szakképesítés
(bizonyítvány) megszerzése alapján jogosultak számára továbbképzési kötelezettséget ír elő, e továbbképzési
kötelezettségnek a szakmai gyakorlat (1) bekezdés szerinti elismerése alapján tevékenységvégzésre jogosultak is
kötelesek eleget tenni.
4. §

(1) Az ÁEEK részére a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon benyújtott, a szakmai gyakorlaton alapuló elismerés
iránti kérelemhez a következő dokumentumokat kell csatolni:
a)
az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában arra kijelölt hatóság, illetve szerv – 2 évnél nem régebbi –
igazolását vagy annak hiteles másolatát arról, hogy az adott államban a kérelmező mérgező termék felhasználását
igénylő szakmai tevékenységet jogszerűen végzett az igazolásban feltüntetett időtartamban, továbbá az igazolás
magyar nyelvű hiteles fordítását,
b)
az eljárási díj, valamint – a kérelmező által előlegezett – egyéb eljárási költség megfizetéséről szóló igazolást.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységvégzési igazolás másolatát az azt kiállító hatóság, illetve szerv is
hitelesítheti.
(3) Ha a szakmai gyakorlat alapján elismertetni kívánt tevékenység jogszabály szerinti, nagyon mérgező termékek
felhasználását is igényli, az (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolásnak tartalmaznia kell a kérelmező által a más
tagállamban korábban végzett szakmai tevékenységek megnevezését, és az azok során jogszerűen felhasznált
mérgező termékek körét.

5. §

(1) Az ÁEEK a szakmai gyakorlaton alapuló elismerés iránti kérelem elbírálása során megállapítja a kérelmező
személyazonosságát.
(2) Ha a kérelmező által benyújtott, a 4. § szerinti okiratok, illetve igazolások valódisága, hitelessége tekintetében
kétség merül fel, az ÁEEK megkeresi az okirat, igazolás kiállítására jogosult hatóságot vagy intézményt, amelyről
a kérelmezőt egyidejűleg értesíti.

6. §

(1) Az ÁEEK a szakmai gyakorlaton alapuló elismerési eljárás során az elismerhetőség, illetve annak feltételei
kérdésében határoz.
(2) Ha az eljárás során szakértő igénybevétele szükséges, az ÁEEK
a)
az egészségügyért felelős miniszter által kiadott Országos Szakmai Szakértői Jegyzéken szereplő szakértőt,
b)
a 2. § szerinti szakképesítés tekintetében képzésre jogosult, felnőttképzésre akkreditált oktatási intézményt,
c)
a mérgező termékekkel Magyarországon a 2. § szerinti szakképesítés alapján szakmai tevékenységet végzők
szakmai szervezetét
rendelheti ki.
(3) A szakértő – az Elismerési tv. szerinti feltételek fennállása tekintetében, az (1) bekezdés szerinti kirendelés keretei
között – megvizsgálja a szakmai tevékenységgel, a tevékenység végzésének idejével, a betöltött munkakörrel,
valamint a szakmai tevékenységhez felhasznált mérgező termékekkel összefüggő körülményeket, továbbá
a szakmai gyakorlattal összefüggő minden egyéb ismert, az elismerés szempontjából lényeges körülményt.

7. §		
Az ÁEEK megkeresi a külföldi szakmai tevékenység végzési helye szerinti tagállam illetékes hatóságát annak
megállapítása érdekében, hogy az érintett személy nem áll a tevékenység végzésével összefüggésben
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen kiszabott büntetés hatálya alatt, ha az ÁEEK tudomására jut ilyen
büntetés, büntetések fennállta az elismerési eljárás során, illetve azt követően, ha az ezt valószínűsítő információ
az előzetes iratbeszerzéskor még nem állt rendelkezésre.
8. §

(1) Az ÁEEK a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon benyújtott kérelemre az Elismerési tv. XI. Fejezete szerinti
mérgező termékek kereskedelmére, forgalmazására vagy felhasználására vonatkozó szakmai gyakorlatról hatósági
bizonyítványt állít ki, továbbá jó hírnév-igazolásban tanúsítja, hogy a kérelmező nem áll bűncselekmény elkövetése
miatt jogerősen kiszabott, mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenység végzését kizáró vagy
korlátozó büntetés, intézkedés hatálya alatt.
(2) Ha az (1) bekezdés szerint igazolt szakmai tevékenység jogszabály szerinti, nagyon mérgező termék felhasználását is
igényli, az (1) bekezdés szerinti igazolásban a tevékenységgel együtt meg kell nevezni azt a terméket, illetve azokat
a termékeket, amelyek használatára a kérelmező Magyarországon jogosult.
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(3) Az ÁEEK a feladatkörében igazolja az általa ismert és jogszabály szerint kiadható adatok alapján mindazon tényeket,
amelyeket a szakmai tevékenységét külföldön elismertetni kívánó személy magyarországi tevékenységével
összefüggésben az eljáró külföldi hatóság a megkeresésében kér.
9. §		
Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
10. §		
Ez a rendelet a toxikus termékekkel kapcsolatos tevékenységekre, kereskedelemre és forgalmazásra vonatkozó
átmeneti intézkedésekre, és az ilyen termékek hivatásszerű használatával, beleértve a közvetítők tevékenységeit is,
kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról szóló, 1974. június 4-i 74/556/EGK
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 453/2017. (XII. 27.) Korm. rendelethez
Szabályozott szakmai tevékenységek köre
1. A kémiai biztonságról szóló törvény alkalmazásában engedélyköteles egészségügyi kártevőirtó tevékenységnek
minősül az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló
miniszteri rendelet szerint végezhető tevékenység.
2. A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló kormányrendeletben
meghatározott II. forgalmazási kategóriába tartozó irtószerek beszerzése, szállítása, tárolása, árusítása, alkalmazása
az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló miniszteri
rendelet szerint.

2. melléklet a 453/2017. (XII. 27.) Korm. rendelethez
Kérelem a szakmai gyakorlat elismeréséről
Kérem, hogy mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai gyakorlatom ezen kérelemben, valamint a mellékelt
okiratokban és igazolásokban foglaltak alapján elismerésre kerüljön.
Családi név
Utónév
Születési név
Nem
Állampolgárság
Születési hely
Születési idő
Anyja születési neve
Személyi igazolvány vagy útlevél száma
Lakóhely
Tartózkodási hely
Levelezési cím
Munkahelyi vagy otthoni telefonszám
Mobiltelefonszám
E-mail-cím
Munkáltató neve (ha önfoglalkoztató, azt fel kell tüntetni)
Munkáltató címe vagy az önfoglalkoztató kérelmező
székhelye
Jelenlegi munkahelyi beosztása
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Munkáltató vagy a munkáltató szerv vezetőjének neve,
beosztása és elérhetősége
Az elismertetni kívánt szakmai tevékenység
1. megnevezése
a) eredeti nyelven
b) magyarul
2. végzésének helye (intézmény, munkáltató
megnevezése, címe)
3. időtartama (év)
Nyelvismeret

Előző munkahelye(i) az elmúlt 6 év során

Előző tartózkodási helye(i) (országok) az elmúlt 6 év során

A kérelemhez csatolt okiratok felsorolása

Egyéb megjegyzés

1. .......................................................................................................
a) .......................................................................................................
b) ......................................................................................................
2. .......................................................................................................
3. .......................................................................................................
1. .......................................................................................................
2. .......................................................................................................
3. .......................................................................................................
4. .......................................................................................................
1. .......................................................................................................
2. .......................................................................................................
3. .......................................................................................................
4. .......................................................................................................
1. .......................................................................................................
2. .......................................................................................................
3. .......................................................................................................
4. .......................................................................................................
1. .......................................................................................................
2. .......................................................................................................
3. .......................................................................................................
4. .......................................................................................................
5. .......................................................................................................
6. .......................................................................................................
7. .......................................................................................................
8. .......................................................................................................
9. .......................................................................................................
10. .....................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Az eljárás során keletkezett okiratokat a következő módon kívánom átvenni (a választott módot meg kell jelölni):
a)
személyesen,
b)
postai úton,
c)
meghatalmazott útján.
Kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ................................................
		
		

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

36087

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 226. szám

3. melléklet a 453/2017. (XII. 27.) Korm. rendelethez
Kérelem a szakmai gyakorlat elismerése érdekében hatósági bizonyítvány kiállításáról
Alulírott .......................................................................................................................... (név) kérem, hogy mérgező termékek,
anyagok, irtószerek felhasználását igénylő, illetve kártevőirtásra irányuló szakmai gyakorlatom .............................-i
(ország neve) elismertetése céljából részemre a következő hatósági bizonyítványokat kiállítani szíveskedjék. (A kért
hatósági bizonyítványokat X-szel kell megjelölni!)
o Szerzett jogot tanúsító hatósági bizonyítvány
o Jó hírnevet tanúsító hatósági bizonyítvány
o Egyéb:
Kérelmező személyes adatai (Nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni!):
Név: ...............................................................................................................................................................................................................................
Születési név:.............................................................................................................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................................................................................................................
Születési hely, idő: ...................................................................................................................................................................................................
Lakcím:.........................................................................................................................................................................................................................
Levelezési cím (ha eltér a lakcímtől):.................................................................................................................................................................
Telefon:.........................................................................................................................................................................................................................
E-mail:...........................................................................................................................................................................................................................
Működési nyilvántartási szám:.............................................................................................................................................................................
Kérelmemhez az alábbi dokumentumokat csatolom (A csatolt dokumentumot X-szel kell megjelölni!):
o Útlevél/személyi igazolvány másolata
o Bizonyítvány/oklevél másolata
o Bizonyítvány/oklevél hiteles másolata
o Eljárási díj megfizetését igazoló csekkszelvény/átutalási bizonylat
o Eredeti, 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói igazolás
o Egyéb:
A hatósági bizonyítványokat a következő módon kívánom átvenni (A választott módot X-szel kell megjelölni!):
o Személyesen
o Postai úton
o Meghatalmazott veszi át helyettem (meghatalmazás külön csatolandó)
Egyéb kérés, megjegyzés: .....................................................................................................................................................................................
Kelt: ................................................
		
		

...................................................................
kérelmező aláírása
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A Kormány 454/2017. (XII. 27.) Korm. rendelete
egyes turisztikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A nemzetközi kiállításokra vonatkozó, Párizsban, az 1928. évi november hó 22. napján kelt
egyezmény módosításáról szóló, Párizsban, az 1972. évi november hó 30. napján kelt jegyzőkönyv
kihirdetéséről szóló 21/1982. (V. 24.) MT rendelet módosítása
1. §		
A nemzetközi kiállításokra vonatkozó, Párizsban, az 1928. évi november hó 22. napján kelt egyezmény
módosításáról szóló, Párizsban, az 1972. évi november hó 30. napján kelt jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 21/1982.
(V. 24.) MT rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E rendelet végrehajtásáról a turizmusért felelős miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter
gondoskodik.”

2. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló
61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos
egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. §
(1) bekezdés 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A turisztikai ügynökség:)
„26. közreműködik a világkiállításokon való magyar részvételre irányuló javaslatok kidolgozásában, gondoskodik
a világkiállításokon való magyar részvétellel kapcsolatos szervezési és lebonyolítási feladatokról, valamint
a turizmusért felelős miniszter delegálása alapján ellátja a Kiállítások Nemzetközi Irodája (Bureau International des
Expositions, BIE) nemzetközi szervezetben az ország képviseletét,”

3. Záró rendelkezések
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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V.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelete
az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:

Az EKR üzemeltetése
1. §

(1) A Miniszterelnökség az elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) üzemeltetésének feladatát
jogszabályban kijelölt szervezet (a továbbiakban: az EKR üzemeltetője) útján látja el.
(2) Az EKR üzemeltetője az EKR honlapján nyilvánosan közzéteszi az EKR használatával, a használt elektronikus
eszközökkel és a csatlakozás műszaki szabályaival és leírásával kapcsolatos valamennyi szükséges információt,
az ajánlatok és részvételi jelentkezések elektronikus benyújtásának feltételeire vonatkozó információkat.
(3) Az EKR üzemeltetője biztosítja a rendszerben foglalt adatok rendelkezésre állását a Kbt. 46. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint. A Kbt. 46. § (2) bekezdésében foglalt határidő elteltével a rendszerben foglalt adatok archiválásra
kerülnek.
(4) Az EKR rendelkezésre állását folyamatosan szükséges biztosítani.

Üzemszünet, üzemzavar
2. §

(1) Az EKR üzemeltetője minden, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti
üzemszünetet munkanapokon este tizenkilenc óra és hajnali kettő óra közötti időszakra, vagy munkanapokon kívüli
időszakra ütemezi.
(2) Az EKR üzemeltetője minden olyan előre tervezett technikai tevékenységről köteles az EKR honlapján és
saját honlapján tájékoztatót közzétenni legalább 1 munkanappal a tevékenység megkezdése előtt, amely
az EKR szolgáltatásainak szünetelését vagy korlátozott működőképességét eredményezi.
(3) A (2) bekezdés szerinti tájékoztatásban fel kell tüntetni:
a)
a technikai tevékenység tervezett kezdő és záró időpontját (nap, óra, perc pontossággal),
b)
a technikai tevékenységgel érintett szolgáltatások meghatározását, funkcionalitásukban bekövetkező
változásokat,
c)
– ha a tervezett technikai tevékenység az elektronikus szolgáltatás módosulásával jár – a módosítás pontos
leírását, valamint a felhasználásban bekövetkező változások leírását.

3. §

(1) Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti üzemzavar esetén
az EKR üzemeltetője az üzemzavar észlelését és beazonosítását követően haladéktalanul köteles az EKR honlapján
– vagy annak működésképtelensége esetén a saját honlapján – tájékoztatást közzétenni, valamint a tájékoztatásnak
a Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételét is kezdeményezni. A tájékoztatásban fel kell tüntetni:
a)
az üzemzavarral érintett szolgáltatások körét és
b)
az EKR üzemeltetőjének az üzemzavar ideje alatt folyamatosan működő ügyfélszolgálati elérhetőségét.
(2) Az EKR üzemeltetője köteles az üzemzavar észlelésére vonatkozó bejelentések fogadását folyamatosan, az általa
közzétett elérhetőségeken (legalább elektronikus úton, munkanapokon nyolc és tizennyolc óra között telefonon is)
biztosítani, és azokat kivizsgálni.

4. §		
Az EKR üzemeltetője a 2. § (2) bekezdés szerinti tevékenységekről, illetve a 3. § szerinti üzemzavarokról köteles
az EKR felületén és saját honlapján is elérhető nyilvántartást hozzáférhetővé tenni. A nyilvántartásnak tartalmaznia
kell a technikai tevékenységek, illetve az üzemzavarok pontos időpontját és időtartamát, illetve az EKR üzemeltetője
által kiadott tájékoztatást.
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5. §		
Az EKR működtetésében közreműködőket nem terheli kártérítési felelősség a felhasználókkal szemben
az EKR működéséből, működési zavaraiból, az üzemeltetés során felmerülő hibákból eredő károkért.
6. §		
Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
Lázár János s. k.,

		
		

Miniszterelnökséget vezető miniszter

A belügyminiszter 38/2017. (XII. 27.) BM rendelete
egyes miniszteri rendeletek jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. §
(2) bekezdés a) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
II. törvény 111. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi
miniszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím és a 13. melléklet tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (3) bekezdésében, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról
és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 85. § 3. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró külgazdasági és külügyminiszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet
módosítása
1. §		
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet [a továbbiakban: 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet] 3. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) A száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodási jogot igazoló okmány (a továbbiakban:
tartózkodási kártya) kiadása, illetve a tartózkodási kártya meghosszabbítása iránti kérelmet az EGT-állampolgár és
a magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja a 2. mellékletben meghatározott
formanyomtatványon nyújthatja be.”
2. §

(1) A 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állandó tartózkodási jogot igazoló, kártyaformátumú okmány (a továbbiakban: állandó tartózkodási
kártya) kiadása iránti kérelmet az EGT-állampolgár és a családtag – az (1a) bekezdésben meghatározott kivétellel –
a 3. melléklet I. pontjában meghatározott formanyomtatványon nyújthatja be, amelyhez csatolni kell egy darab
arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen személy kérelmét a törvényes képviselő írja
alá.”
(2) A 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkező személy az állandó tartózkodási kártya kiállítása iránti
kérelmet a 3. melléklet II. pontjában meghatározott formanyomtatványon nyújthatja be, amelyhez csatolni kell
egy darab arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen személy kérelmét a törvényes
képviselő írja alá.”

3. §		
A 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § (1) A tartózkodási engedély kérelmet – a (2)–(7) bekezdésben meghatározott kivétellel a 11. mellékletben
meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.
(2) A Magyarországon született harmadik országbeli állampolgár gyermek részére a Harmtv. 19. § (8) bekezdésében
meghatározott tartózkodási engedélyt a 23. mellékletben meghatározott bejelentőlap alapján kell kiadni.
(3) Az ideiglenes tartózkodási engedély iránti kérelmet a 33. mellékletben meghatározott formanyomtatványon kell
benyújtani.
(4) A humanitárius célú tartózkodási engedély hivatalból történő kiállításához a 34. mellékletben meghatározott
formanyomtatványt kell kitölteni.
(5) A Harmtv. 6. § (3) bekezdésben foglalt esetben a fogadó szervezet a Harmtv. 71. § (9) bekezdésében
meghatározott bejelentési kötelezettségét a 39. mellékletben meghatározott bejelentőlapon köteles teljesíteni.
(6) A kutató és családtagja a rövid távú mobilitásáról a 41. mellékletben meghatározott formanyomtatványon
köteles teljesíteni értesítési kötelezettségét.
(7) A harmadik országbeli állampolgár a hallgatói mobilitásáról a 43. mellékletben meghatározott
formanyomtatványon köteles teljesíteni értesítési kötelezettségét.”
4. §		
A 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 20. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A bevándorlási, a letelepedési, az ideiglenes, a nemzeti, valamint az EK letelepedési engedély okmány
meghosszabbítására irányuló kérelmet a 42. mellékletben meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.”
5. §		
A 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. § (1) Ez a rendelet
a) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz
való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK,
a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének,
b) a 2003/109/EK tanácsi irányelv hatályának a nemzetközi védelmet élvező személyekre történő kiterjesztése
tekintetében a fenti irányelv módosításáról szóló, 2011. május 11-i 2011/51/EU európai parlamenti és a tanácsi
irányelvnek [1–2. §]
való megfelelést szolgálja.
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(2) E rendelet 1–3. §-a, 12. §-a és 1. melléklete a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes
formátumának megállapításáról szóló 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendelet, 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 rendelete végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.
(3) E rendelet a tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról,
valamint a Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek módosításáról szóló, 2006. december 20-i, 1931/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(4) E rendelet 11. melléklete a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás
céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(5) E rendelet 1–3., 10., 11. és 20. melléklete a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi
statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló
311/76/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. július 11-i 862/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(6) E rendelet 11. melléklete a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására
és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik
országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló,
2011. december 13-i, 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(7) E rendelet 11. melléklete a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából
való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. február 26-i 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(8) E rendelet 11. és 39. melléklete a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében
történő belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. május 15-i 2014/66/EU parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(9) E rendelet 11., 41. és 43. melléklete 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, (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
6. §

(1) A 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet
a)
1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b)
2. melléklete helyébe a 2. melléklet,
c)
3. melléklete helyébe a 3. melléklet,
d)
4. melléklete helyébe a 4. melléklet,
e)
5. melléklete helyébe az 5. melléklet,
f)
11. melléklete helyébe a 6. melléklet,
g)
20. melléklete helyébe a 7. melléklet,
h)
21. melléklete helyébe a 8. melléklet,
i)
22. melléklete helyébe a 9. melléklet
lép.
(2) A 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet a 10. melléklet szerinti 41. melléklettel egészül ki.
(3) A 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet a 11. melléklet szerinti 42. melléklettel egészül ki.
(4) A 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet a 12. melléklet szerinti 43. melléklettel egészül ki.

7. §		
A 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet
a)
1. § (1) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 17. §-ában és 21. § (1) bekezdésében
az „A cselekvőképtelen és a korlátozottan cselekvőképes” szövegrész helyébe az „A cselekvőképtelen” szöveg,
b)
30., 31. és 33. mellékletében az „Illetékbélyeg helye” szövegrész helyébe az „elektronikus fizetési eszközzel
vagy banki befizetés útján történő fizetés tranzakciós száma:” szöveg,
c)
30. mellékletében az „illetékbélyeg” szövegrész helyébe az „elektronikus fizetési eszközzel vagy banki
befizetés útján történő fizetést igazoló dokumentum” szöveg
lép.
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8. §		
Hatályát veszti a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet
a)
13–18. melléklete,
b)
27–29. melléklete,
c)
32. melléklete,
d)
35–38. melléklete.

2. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik
országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló
28/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása
9. §

(1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet [a továbbiakban:
28/2007. (V. 31.) IRM rendelet] 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az eljárás szóbeli kérelem alapján is lefolytatható, az igazgatási szolgáltatási díj elektronikus fizetési eszközzel
vagy banki befizetés útján történő lerovását igazoló szelvényt az eljárásban létrejött és a hatóságnál maradó iratra
kell tűzni, a tranzakciós számot az iratra fel kell vezetni.”
(2) A 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 3. § (3) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Elsősorban euróban vagy más konvertibilis valutában, kivételesen a kérelem előterjesztésének helye szerinti állam
törvényes fizetőeszközével, a konzuli díjakra vonatkozó jogszabályban meghatározott módon kell megfizetni)
„f ) a nemzeti letelepedési engedély kiadására és külön jogszabályban meghatározott esetben a nemzeti
letelepedési engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díját,”
(ha a kérelmet a konzuli tisztviselőnél terjesztik elő.)

10. §		
A 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 5. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Mentesül az ukrán állampolgár a 2. melléklet II. pont 1., 3. és 4. alpontjában meghatározott igazgatási
szolgáltatási díj megfizetése alól.”
11. §		
A 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A befizetett vízumdíjat és igazgatási szolgáltatási díjat a költségvetési gazdálkodási rend szerint működő
szervek részére előírt könyvvezetési és beszámolási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározottak
szerint kell kezelni és nyilvántartani.”
12. §		
A 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § Ez a rendelet
a) a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására
vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó,
valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december 13-i,
2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és
tartózkodásának feltételeiről szóló, 2014. február 26-i 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
c) a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és
tartózkodásának feltételeiről szóló, 2014. május 15-i 2014/66/EU parlamenti és tanácsi irányelvnek,
d) a 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, (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”
13. §		
A 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 2. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
14. §		
Hatályát veszti a 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 3. § (1) bekezdése.
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3. Záró rendelkezések
15. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2018. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 9. § (2) bekezdése, a 13. § és a 13. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

16. §		
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, (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való
megfelelést szolgálja.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1
36095

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 226. szám

1. melléklet a …/2017. (…) BM rendelethez

1. melléklet a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelethez
„1. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

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

ADATLAP
a regisztrációs igazolás kiállításához és az első lakóhely bejelentéséhez
A hatóság tölti ki!
Az okmánykiadás kezdeményezésének dátuma:

Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀

______év _______________ hónap ____ nap
Az okmány kiállításának jogalapja:
keresőtevékenység folytatása
tanulmányok folytatása
családtag
egyéb
[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája]

Kérelmező telefonszáma:

Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell
esni!

Kérelmező e-mail címe:
1. A kérelmező személyes adatai
családi név (útlevél/személyazonosító igazolvány
szerint):

utónév (útlevél/személyazonosító igazolvány szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:
férfi

születési idő:
év
hó
állampolgársága:

születési hely (település):
nap

nemzetisége (nem kötelező kitölteni):

2. Úti okmányának vagy személyazonosító igazolványának adatai
Okmány típusa:

nő

családi állapot:
nőtlen/hajadon
özvegy
ország:

úti okmány
személyazonosító igazolvány

házas
elvált
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Okmány száma:
Úti okmány típusa:

Magánútlevél
Egyéb, éspedig

Szolgálati útlevél

Diplomata útlevél

Az okmány kiállításának helye:
Ország:
Település:
Kiállítási ideje:

év

hónap

nap

Érvényessége:

év

hónap

nap

3. Magyarországi lakóhelye
Irányítószám:
Település:
Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám / Helyrajzi szám:
Épület:
Lépcsőház:

Kerület:

Emelet:

Ajtó:

A lakcímre való bejelentkezés jogalapja:
Kijelentem, hogy a feltüntetett lakás felett tulajdonjoggal rendelkezem.
Mellékelem a feltüntetett lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájáruló
nyilatkozatát.
4. Egyéb adatok
Rendelkezik-e a magyarországi tartózkodás idejére egészségbiztosítással?
Igen
Nem, az egészségbiztosítási szolgáltatások fedezetéről magam gondoskodom.
Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző
betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
Igen
Nem
Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és
rendszeres egészségügyi ellátásban?
Igen
Nem
Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:

Település:

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

_________________________________
aláírás

Elektronikus fizetési eszközzel vagy banki befizetés útján történő fizetés tranzakciós száma:
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A hatóság tölti ki!
A kérelmező részére a regisztrációs igazolás kiállítását engedélyezem.
Kelt: .............................................................

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

Kiadott okmány száma:

____________________________
A regisztrációs igazolást átvettem.
Kelt: ...........................................

..........................................
(a kérelmező aláírása)

„

”

4
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2. melléklet a …/2017. (…) BM rendelethez

2. melléklet a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelethez
„2. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

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

ADATLAP
tartózkodási kártya kiállításához/meghosszabbításához és az első lakóhely bejelentéséhez
A hatóság tölti ki!
A kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀

A kérelem benyújtásának dátuma:
______ év ______ hónap ____ nap
Arcfénykép
helye

Az adatlap célja:
Okmány kiállítása.
Okmány meghosszabbítása.
A kérelmező családtagja:
magyar állampolgár
EGT-állampolgár.
Tartózkodási kártya száma:
Tartózkodási kártya érvényességi ideje:

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

______ év ______ hónap ____ nap

Az okmány átvétele:
A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.

E-mail cím:

A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.

Telefonszám:

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

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:

családi állapot:
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férfi

születési idő:

nő

nőtlen/hajadon
özvegy
ország:

születési hely (település):

év
hó
állampolgársága:

házas
elvált

nap

2. A kérelmező útlevelének adatai
útlevél száma:

kiállításának ideje, helye:
év

útlevél típusa:
magánútlevél

hó

nap

érvényességi ideje:
szolgálati

diplomata

év

egyéb

hó

nap

3. Magyarországi lakóhelye
Irányítószám:
Település:
Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám:
Épület:
Lépcsőház :

Kerület:

Helyrajzi szám:
Emelet:

Ajtó:

A lakcímre való bejelentkezés jogalapja:
Kijelentem, hogy a feltüntetett lakás felett tulajdonjoggal rendelkezem.
Mellékelem a feltüntetett lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájáruló
nyilatkozatát.
4. Annak a magyar / EGT állampolgárnak az adatai, akit a kérelmező kísér, vagy akihez csatlakozik
családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:
férfi

születési idő:

nő

születési hely (település):
év

hó

nap

állampolgársága:

Rokonsági foka:

Szülő

Gyermek

Házastárs

Élettárs, amennyiben
magyar hatóság vagy az
Európai Unió más

Egyéb, éspedig:
magyar állampolgár eltartottja
magyar állampolgárral legalább egy
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tagállamának hatósága éve egy háztartásban él
előtt regisztrált élettársi
akiről súlyos egészségügyi okból a
kapcsolatot létesített
magyar állampolgár személyesen
gondoskodik
5. Egyéb adatok
Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző
betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
Igen
Nem
Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres
Nem
egészségügyi ellátásban?
Igen
Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
Amennyiben felhagy a tartózkodási jog gyakorlásával, illetve a tartózkodási joga megszűnését követően melyik országba utazik
tovább?
Ország:
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: _________________________

_________________________________
aláírás

Elektronikus fizetési eszközzel vagy banki befizetés útján történő fizetés tranzakciós száma:

A hatóság tölti ki!
A kérelmező részére a tartózkodási kártya kiállítását/meghosszabbítását ___________év______hónap _____napig tartó
érvényességgel engedélyezem.
Kelt: .............................................................
Kiadott okmány száma:
A tartózkodási kártyát átvettem.

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

Kelt: ...........................................
Hosszabbítás esetén az előző tartózkodási kártya száma: ..........................

..........................................
(a kérelmező aláírása)
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A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: ______év _______ hónap ___ nap
Az elutasítás jogalapja:
Az eljárás megszüntetése esetén
A megszüntető döntés száma: ……………………………..
A döntés kelte: ______ év _______ hónap ______ nap
A döntés jogalapja:

„

”

8
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3. melléklet a …/2017. (…) BM rendelethez

3. melléklet a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelethez
„3. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

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

I.
ADATLAP
az állandó tartózkodási kártya kiállításához
A hatóság tölti ki!
Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀

A kérelem átvétel dátuma:

Arcfénykép

______ év ______ hónap ____ nap
A kérelem jogalapja:

□ Állandó tartózkodási kártya kiadása első alkalommal
□ Állandó tartózkodási kártya meghosszabbítása
Állandó tartózkodási kártya száma :

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

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

Az okmány átvétele:
A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.

E-mail cím:

A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.

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

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:
férfi

születési idő:
év

születési hely (település):
hó

nő

családi állapot:
nőtlen/hajadon
özvegy
ország:

házas
elvált

nap

állampolgársága:

nemzetisége (nem kötelező kitölteni):

2. A kérelmező úti okmányának adatai
(Harmadik országbeli állampolgár esetén az útlevél, EGT-állampolgár esetén az útlevél vagy személyazonosító igazolvány adatai)
Okmány típusa
úti okmány
személyazonosító igazolvány
útlevél / személyazonosító igazolvány száma:

kiállításának ideje, helye:
év

útlevél típusa:
magánútlevél

hó

nap

érvényességi ideje:
szolgálati

diplomata

év

egyéb

hó

nap

3. Hosszabbítási kérelem esetén a jelenlegi állandó tartózkodási kártya adatai
Jelenlegi okmányának száma:
Kiállítási ideje:
Érvényessége:

év
év

hónap
hónap

nap
nap

4. Magyarországi lakóhelye
Irányítószám:
Település:
Kerület:
Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám :
Helyrajzi szám:
Épület:
Lépcsőház :
Emelet:
Ajtó:
A lakcímre való bejelentkezés jogalapja első lakóhely bejelentése esetén:
Kijelentem, hogy a feltüntetett lakás felett tulajdonjoggal rendelkezem.
Mellékelem a feltüntetett lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájáruló nyilatkozatát.
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5. Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
6. Az elmúlt öt évben külföldön töltött napok száma:
A hat hónapot meghaladó külföldi tartózkodás indoka:
7. Ha felhagy a tartózkodási jog gyakorlásával, illetve az állandó tartózkodási joga megszűnését követően melyik országba
utazik tovább?
Ország:
8. A tartózkodás jogszerűségét, tartamát és folyamatosságát alátámasztó tények megjelölése
(FIGYELEM: A megnevezett tényeket alátámasztó okiratok, iratok csatolása szükséges!)
EGT-állampolgár, aki
5 éven át megszakítás
nélkül, jogszerűen
Magyarország területén
tartózkodott
EGT-állampolgár, aki
Magyarország területén
keresőtevékenység
folytatása céljából
tartózkodik és teljesíti az
Szmtv. 18.§ (1) bekezdése
szerinti feltételeket

családtag, aki 5
éven át megszakítás
nélkül, jogszerűen
Magyarország
területén
tartózkodott

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

állandó
tartózkodásra
jogosult szülőnek
Magyarországon
született gyermeke
(amennyiben egy
háztartásban él a
magyar
állampolgárral)

magyar állampolgár családtagja
– házastárs, valamint a 8. § (1)
bekezdés
a)
pontja
alapján
tartózkodásra
jogosult
személy
kivételével –, ha megszakítás nélkül
legalább
egy
éve
a
magyar
állampolgárral
családi
életközösségben él
magyar állampolgár házastársa,
feltéve, hogy a házasságot a kérelem
benyújtását megelőzően legalább két
éve
megkötötték,
és
azóta
életközösségük folyamatos

Ha magyar állampolgár vagy EGT-állampolgár családtagjaként kérelmezi az állandó tartózkodási kártya kiállítását vagy
meghosszabbítását, a családtag adatai:
Családi neve:
Utóneve (i):
Születési helye:
év
hónap
nap
Születési ideje:
Anyja neve:
Neme: Férfi
Nő
Állampolgársága:
Rokonsági foka:
szülő
gyermek
házastárs
Élettárs, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot
létesített
egyéb
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: _________________________

________________________________
aláírás

Elektronikus fizetési eszközzel vagy banki befizetés útján történő fizetés tranzakciós száma:
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Hatóság tölti ki!
A kérelmező részére az állandó tartózkodási kártya kiállítását/meghosszabbítását _________ év ______ hónap ______napig tartó
érvényességgel/ határozatlan ideig engedélyezem.
Kelt: .............................................................

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

Kiadott okmány száma:
Az állandó tartózkodási kártyát átvettem.
Kelt: ...........................................

..........................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén az előző állandó tartózkodási kártya száma:
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma:
Az elutasítás kelte: ______év _____ hónap ___ nap
Az elutasítás jogalapja:

Az eljárás megszüntetése esetén
A megszüntető döntés száma:
A döntés kelte: ______év _____ hónap ___ nap
A döntés jogalapja:

12
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II.
ADATLAP
az állandó tartózkodási kártya kiadásához/meghosszabbításához letelepedett/bevándorolt
személyek részére
A hatóság tölti ki!
Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀

A kérelem átvétel dátuma:

Arcfénykép

______ év ______ hónap ____ nap
A kérelem jogalapja:

□ Állandó tartózkodási kártya kiadása első alkalommal
□ Állandó tartózkodási kártya meghosszabbítása
Állandó tartózkodási kártya száma :

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

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

Az okmány átvétele:
A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.

E-mail cím:

A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.

Telefonszám:

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

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:
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anyja születési családi és utóneve:

nem:
férfi

születési idő:
év
hó
állampolgársága:

nő

születési hely (település):

családi állapot:
nőtlen/hajadon
özvegy
ország:

házas
elvált

nap
nemzetisége (nem kötelező kitölteni):

2. A kérelmező úti okmányának adatai
(Harmadik országbeli állampolgár esetén útlevél, EGT-állampolgár esetén útlevél vagy személyazonosító igazolvány)
Okmány típusa
úti okmány
személyazonosító igazolvány
útlevél / személyazonosító igazolvány száma:

kiállításának ideje, helye:
év

útlevél típusa:
magánútlevél

hó

nap

érvényességi ideje:
szolgálati

diplomata

egyéb

3. Állandó tartózkodási kártya kiadása esetén a
kérelmező letelepedési/bevándorlási engedélyének/
személyazonosító igazolványának száma:

év

hó

nap

érvényességi ideje:
év

hó

nap

4. Magyarországi lakóhelye
Irányítószám:
Település:
Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám :
Épület:
Lépcsőház :

Kerület:

Helyrajzi szám:
Emelet:

Ajtó:

5. Rendelkezik más országban tartózkodási/letelepedési engedéllyel?
igen
nem
Ha, igen melyik országban:
Az okmány típusa:
Az okmány száma:
érvényessége:
6. Az elmúlt öt évben külföldön töltött napok száma:
A hat hónapot meghaladó külföldi tartózkodás indoka:
7. Ha felhagy a tartózkodási jog gyakorlásával, illetve az állandó tartózkodási joga megszűnését követően melyik országba
utazik tovább?
Ország:
8. A tartózkodás jogszerűségét, tartamát és folyamatosságát alátámasztó tények megjelölése

36108
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(FIGYELEM: A megnevezett tényeket alátámasztó okiratok, iratok csatolása szükséges!)
EGT-állampolgár, aki
5 éven át megszakítás
nélkül, jogszerűen
Magyarország területén
tartózkodott
EGT-állampolgár, aki
Magyarország területén
keresőtevékenység
folytatása céljából
tartózkodik és teljesíti az
Szmtv. 18.§ (1) bekezdése
szerinti feltételeket

családtag, aki
5 éven át
megszakítás
nélkül, jogszerűen
Magyarország
területén
tartózkodott

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

állandó
tartózkodásra
jogosult szülőnek
Magyarországon
született gyermeke
(amennyiben egy
háztartásban él a
magyar
állampolgárral)

magyar állampolgár családtagja –
házastárs, valamint a 8. § (1) bekezdés
a) pontja alapján tartózkodásra jogosult
személy kivételével –, ha megszakítás
nélkül legalább egy éve a magyar
állampolgárral családi életközösségben
él
magyar állampolgár házastársa,
feltéve, hogy a házasságot a kérelem
benyújtását megelőzően legalább két
éve
megkötötték,
és
azóta
életközösségük folyamatos

9. Ha magyar állampolgár vagy EGT-állampolgár családtagjaként kérelmezi az állandó tartózkodási kártya kiállítását
vagy meghosszabbítását, a családtag adatai:
Családi neve:
Utóneve (i):
Anyja neve:
Születési helye:
Születési ideje:
év
hónap
nap
Neme: Férfi
Nő
Állampolgársága:
Magyarországi lakcíme:
Rokonsági foka:
szülő
gyermek
házastárs
Élettárs, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot
létesített
egyéb
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: _________________________

________________________________
aláírás

Elektronikus fizetési eszközzel vagy banki befizetés útján történő fizetés tranzakciós száma:
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Hatóság tölti ki!
A kérelmező részére az állandó tartózkodási kártya kiadását/meghosszabbítását _________ év ______ hónap ______napig tartó
érvényességgel/ határozatlan ideig engedélyezem.
Kelt: .............................................................

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

Kiadott okmány száma:
Az állandó tartózkodási kártyát átvettem.
Kelt: ...........................................

..........................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén az előző állandó tartózkodási kártya száma:
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma:
Az elutasítás kelte: ______év _____ hónap ___ nap
Az elutasítás jogalapja:
Az eljárás megszüntetése esetén
A megszüntető döntés száma:
A döntés kelte: ______év _____ hónap ___ nap
A döntés jogalapja:

”
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4. melléklet a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelethez

4. melléklet a …/2017. (…) BM rendelethez

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

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

Regisztrációs igazolás / tartózkodási kártya / állandó tartózkodási kártya okmány cseréje
iránti kérelem
A hatóság tölti ki!
Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):

Gépi ügyszám:

Kérelem átvételének dátuma:

׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀
Arcfénykép

____ év __ hónap__ nap
A kérelem jogalapja:
regisztrációs igazolás okmány cseréje
tartózkodási okmány cseréje
állandó tartózkodási kártya okmány cseréje

KÉRJÜK OLVASHATÓAN, NYOMTATOTT, LATIN
BETŰKKEL KITÖLTENI!

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

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

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 226. szám

I. Kérelmező okmány szerinti adatai
1. Családi neve:
2. Utóneve(i):
3. Születési ideje:

17
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____ év ____ hónap ____ nap

4. Útlevelének/külföldi hatóság által kiállított személyazonosító igazolványának száma és érvényessége:
5. Családi állapota:
nőtlen/hajadon
házas
elvált
özvegy
6. A tartózkodásra jogosító engedély okmány száma és érvényessége:
7. Lakóhelye:
Irányítószám:
Helyrajzi szám:
Település:
Kerület:
Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám:
Épület:
Lépcsőház:
Emelet:
Ajtó:
8. Rendelkezik más Európai Uniós tagországban tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel?
igen
nem
Ha igen,
mely tagállamban:
milyen engedéllyel rendelkezik:
okmány száma és érvényessége:
II. Milyen adatváltozást kíván bejelenteni? (Több válasz is megjelölhető!)
Családi nevének megváltozását
Utóneve megváltozását
Neme megváltozását
Állampolgársága megváltozását
Egyéb változást, éspedig:
Új adatok:
Családi neve:
Utóneve(i):
Neme:
Állampolgársága:
Egyéb adatai:

Férfi:

Nő:

Elektronikus fizetési eszközzel vagy banki befizetés útján történő fizetés tranzakciós száma:

36112
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TÁJÉKOZTATÓ
A kérelemhez mellékelni kell:
 az adatváltozást igazoló okmányt vagy annak hiteles másolatát,
 az érvényes tartózkodásra jogosító engedély okmányt,
 1 db arcfényképet
Az eljárásért a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
Ha a regisztrációs igazolás/tartózkodási kártya/állandó tartózkodási kártya okmány gyártáshibás vagy az abba bejegyzett adatot
tévesen tartalmazza, azt a regionális igazgatóság díjmentesen kicseréli.

A hatóság tölti ki!
Az okmány cseréjét engedélyezem.
Kelt:………………………………………..

PH

…………………………………………
aláírás

A _________________ számú tartózkodásra jogosító engedélyt bevontam, és a leadott okmányt átvettem.
Kelt: ................................
P. H.
............................................................
(az ügyintéző aláírása)

A _______________ számú tartózkodásra jogosító engedélyt átadtam.
Kelt: ..........................................
.........................................................................
(a kérelmező aláírása)

………………………………………
átadó ügyintéző aláírás, pecsét

„

”
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5. melléklet a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelethez

5. melléklet a …/2017. (…) BM rendelethez

„5. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM„5.
rendelethez
melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

Regisztrációs igazolás / tartózkodási kártya / állandó tartózkodási kártya okmány pótlása
iránti kérelem
A hatóság tölti ki!
Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):

Kérelem átvételének dátuma:

Gépi ügyszám:

׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀
Arcfénykép

____ év __ hónap__ nap
A kérelem jogalapja:

regisztrációs igazolás okmány pótlása
tartózkodási okmány pótlása
állandó tartózkodási kártya okmány pótlása

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell
KÉRJÜK OLVASHATÓAN, NYOMTATOTT, LATIN
esni!
BETŰKKEL KITÖLTENI!
Az okmány átvételének helye:
A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.
A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
Telefonszám:
E-mail cím:

36114

A kérelmező adatai
1. Családi neve:
2. Utóneve(i):
3. Születési ideje:
4. Családi állapota:
házas
elvált
özvegy
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____ év ____ hónap ____ nap
nőtlen/hajadon

5. Útlevelének/külföldi hatóság által kiállított személyazonosító igazolványának száma és érvényessége:
6. A pótolandó tartózkodásra jogosító engedély okmány száma és érvényessége:
7. Lakóhelye:
Irányítószám:
Település:
Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám:
Épület:
Lépcsőház:

Helyrajzi szám:
Kerület:

Emelet:

Ajtó:

8. Bejelentem, hogy a tartózkodásra jogosító engedély okmányom
elveszett.
eltulajdonították.
megsemmisült.
megrongálódott.
9. Rendelkezik más Európai Uniós tagországban tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel?
igen
nem
Ha igen,
mely tagállamban:
milyen engedéllyel rendelkezik:
okmány száma és érvényessége:
Az esemény részletes leírása

Kelt: .................................................
...............................................................
(a kérelmező aláírása)
Elektronikus fizetési eszközzel vagy banki befizetés útján történő fizetés tranzakciós száma:

36115
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TÁJÉKOZTATÓ
A kérelemhez mellékelni kell:
1 db arcfényképet,
a megrongálódott tartózkodásra jogosító engedély okmányt,
egyéb dokumentum (pl. feljelentési jegyzőkönyv, hatósági igazolás stb.)
Az eljárásért a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
Ha az elveszettnek hitt okmányt az új okmány kiadása előtt megtalálják, azt a jogosultjának az illetékes regionális igazgatóság
visszaadja. Amennyiben az ügyfél megtalálja elveszettnek hitt okmányát az új okmánya átvételét követően, kérjük visszajuttatni az
illetékes regionális igazgatóság részére

A hatóság tölti ki!
Az okmány pótlását engedélyezem.
Kelt:………………………………………..

PH

…………………………………………
aláírás

A __________________________ számú megrongálódott tartózkodásra jogosító engedélyt bevontam, és a leadott okmányt
átvettem.
Kelt: ..........................................
P. H.
.........................................................................
(az ügyintéző aláírása)

A __________________________ számú tartózkodásra jogosító engedélyt átadtam.
Kelt: ..........................................
.........................................................................
(a kérelmező aláírása)

………………………………………
átadó ügyintéző aláírás, pecsét

„

”
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6. melléklet a …/2017. (…) BM rendelethez

6. melléklet a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelethez
„11. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

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

Tartózkodási engedély iránti kérelem
A hatóság tölti ki!
A kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀

A kérelem átvétel dátuma:
______ év ______ hónap ____ nap
Arcfénykép
helye

□ Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal
beutazás helye:
beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
(belföldi kérelmezés esetén kitöltendő)

□ Tartózkodási engedély meghosszabbítása
Tartózkodási engedély száma : ____________________

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

érvényessége: .............. év ……........ hó ........ nap
Az okmány átvétele:
A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.
A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.

E-mail cím:
Telefonszám:

36117
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1. A kérelmező személyes adatai
családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:
férfi

születési idő:

születési hely (település):

év
hó
állampolgársága:

nő

családi állapot:
nőtlen/hajadon
özvegy
ország:

házas
elvált

nap
nemzetisége (nem kötelező kitölteni):

szakképzettsége:

Magyarországra érkezést megelőző
foglalkozás:

iskolai végzettsége:
alapfokú

középfokú

felsőfokú
2. A kérelmező útlevelének adatai
útlevél száma:

kiállításának ideje, helye:
év

útlevél típusa:

hó

nap

érvényességi ideje:

magánútlevél

szolgálati

diplomata

év

egyéb

3. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai
helyrajzi szám:
település:

hó

nap

közterület neve:

irányítószám:
közterület jellege:

házszám:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
tulajdonos

bérlő

családtag

szívességi lakáshasználó

egyéb, éspedig:

4. Teljes körű egészségbiztosítás feltétele
Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
foglalkoztatási jogviszony alapján
rendelkezem teljes körű egészségbiztosítással

5. A vissza- vagy továbbutazás feltételei

rendelkezem anyagi fedezettel a költségek fedezetére
egyéb, éspedig:
nem

36118
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Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább?
Rendelkezik-e a szükséges

útlevéllel?
igen

vízummal?
nem

igen

6. Kérelmező eltartott házastársa, gyermeke, szülője
születési hely, idő:
állampolgárság:
név/rokonsági fok:

Milyen közlekedési eszközzel?

menetjeggyel?

nem

igen

anyagi fedezettel?

nem

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

igen, összege: ____

nem

tartózkodási vízum
letelepedési engedély
nemzeti letelepedési engedély
bevándorlási engedély
EU Kék Kártya
Tartózkodási okmány száma:
nem tartózkodik
Magyarországon

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

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

tartózkodási vízum
letelepedési engedély
nemzeti letelepedési engedély
bevándorlási engedély
EU Kék Kártya
Tartózkodási okmány száma:
nem tartózkodik
Magyarországon

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

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

tartózkodási vízum
letelepedési engedély
nemzeti letelepedési engedély
bevándorlási engedély
EU Kék Kártya
Tartózkodási okmány száma:
nem tartózkodik
Magyarországon

7. Egyéb adatok
Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
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Rendelkezik-e más schengeni tagállamban érvényes tartózkodásra jogosító okmánnyal?
Az engedély típusa, száma:

igen

nem

érvényessége:

Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
igen
nem
Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
igen
nem
Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
igen
nem
év
hó
nap
Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző
betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
igen
nem
Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és
rendszeres egészségügyi ellátásban?
igen
nem
8. Kijelentem, hogy az útlevelemben szereplő kiskorú gyermekem velem együtt Magyarországra utazik.
igen
nem
Figyelem! Amennyiben az útlevelében szereplő kiskorú gyermeke Önnel együtt Magyarországra utazik, kérelméhez az „A”
betétlapot csatolni szükséges!
9. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai
Meddig kérelmezi tartózkodása engedélyezését?
év
hónap
nap
Kijelentem, hogy magyarországi tartózkodásom célja:
Álláskeresés vagy vállalkozás-indítás (1. sz. betétlap)
Családi együttélés (2. sz. betétlap)
EU Kék kártya (3. sz. betétlap)
Gyakornoki tevékenység (4. sz. betétlap)
Gyógykezelés (5. sz. betétlap)
Hivatalos (6. sz. betétlap)
Jövedelemszerzés (7. sz. betétlap)
Kutatás vagy kutatói mobilitás (hosszú távú) (8. sz. betétlap)
Látogatás (9. sz. betétlap)
Munkavállalás (10. sz. betétlap)
Nemzeti (11. betétlap)
Önkéntes tevékenység folytatása (12. betétlap)
Szezonális munkavállalás (13. betétlap)
Tanulmányok folytatása vagy hallgatói mobilitás (14. sz. betétlap)
Vállalaton belüli áthelyezés (15. sz. betétlap)
Egyéb, éspedig:

(16. sz. betétlap)
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Kijelentem, hogy a kérelmemben és az ahhoz csatolt ………….. betétlap(ok)on leírt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.
Kelt: .....................................................

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

Kijelentem, hogy vállalom az Európai Unió tagállamai területének önkéntes elhagyását, amennyiben a tartózkodási
engedély kérelmem véglegesen elutasításra kerül. (belföldi kérelmezés esetén kitöltendő)

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

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

Elektronikus fizetési eszközzel vagy banki befizetés útján történő fizetés tranzakciós száma:

A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmező magyarországi tartózkodását ________________________ célból ______ év ____ hónap ___ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................

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

Kiadott tartózkodási engedély száma: ______________________________
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................
......................................................
(a kérelmező aláírása)
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ______________________________

A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma:
Az elutasítás kelte: ______év _____ hónap ___ nap
Az elutasítás jogalapja:
Az eljárás megszüntetése esetén
A megszüntető döntés száma:
A döntés kelte: ______év _____ hónap ___ nap
A döntés jogalapja:
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„A” BETÉTLAP
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai
A hatóság tölti ki!
Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀

A kérelem átvételének ideje:
Arcfénykép

□ Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal
beutazás helye:
(belföldi kérelmezés esetén kitöltendő)

beutazás ideje:
(belföldi kérelmezés esetén kitöltendő)

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]

□ Tartózkodási engedély meghosszabbítása

Tartózkodási engedély száma és érvényessége:

Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell
esni!

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

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:
férfi

születési idő:
év

születési hely (település):
hó

nap

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

házszám:

épület:

közterület neve:

lépcsőház:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
tulajdonos
bérlő
családtag
szívességi lakáshasználó

emelet:

ajtó:

egyéb, éspedig:

3. Egyéb adatok
Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz
fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz
kórokozóit?
igen
nem
Ha a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező
és rendszeres egészségügyi ellátásban?
igen
nem
A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

A kérelmező magyarországi tartózkodását családi együttélés biztosítása céljából _______ év _____
engedélyezem.
Kelt: ........................................................................

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

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

.....................................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma:

A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma:
Az elutasítás kelte: ______év _____ hónap ___ nap
Az elutasítás jogalapja:
Az eljárás megszüntetése esetén
A megszüntető döntés száma:
A döntés kelte: ______év _____ hónap ___ nap
A döntés jogalapja:

hónap ___

napig
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1. számú BETÉTLAP
(álláskeresés vagy vállalkozás-indítás)
1.

Tartózkodásának célja
álláskeresés
vállalkozás-indítás

Amennyiben a tartózkodás célja álláskeresés
2. Korábbi iskolai végzettsége:
Oktatási intézmény neve:
Az oktatási intézmény székhelyének címe:

képzés jellege:
középfokú képzés

felsőfokú alapképzés

Felsőfokú végzettség esetén a szak megnevezése:
Az oklevél szerzés dátuma:

Szakmai gyakorlata:
Korábbi munkakörei:
Amennyiben a tartózkodás célja vállalkozás-indítás
3. Korábbi iskolai végzettsége:
Oktatási intézmény neve:
Az oktatási intézmény székhelyének címe:

képzés jellege:
középfokú képzés

felsőfokú alapképzés

Felsőfokú végzettség esetén a szak megnevezése:
Az oklevél szerzés dátuma:

Szakmai gyakorlata:

Korábbi munkakörei:

A tervezett vállalkozás fő tevékenységi köre:

Cégbejegyzési kérelem száma:
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4. Milyen nyelvből, milyen szintű nyelvtudással rendelkezik?
nyelv,

szint;

nyelv,

szint;

5. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
Megélhetését

Megtakarítással rendelkezik?

igen

saját maga biztosítja?
igen
nem
családtagja biztosítja?
igen
nem

nem Összeg:

Megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:

TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű
igazgatási szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett
tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
a tartózkodás célját igazoló okirat
 foglalkoztatói szándéknyilatkozat
 cégbejegyzési kérelmet igazoló irat
 egyéb okirat
a lakhatás jogcímét igazoló okirat
 30 napnál nem régebbi, hiteles tulajdonilap-másolat
 lakásbérleti szerződés vagy szívességi lakáshasználatról szóló okirat
 kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával
 egyéb okirat
a megélhetést igazoló okirat
 családtag eltartást vállaló nyilatkozata
 banki igazolás
 egyéb rendszeres jövedelem folyósításáról szóló igazolás
 egyéb okirat
teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat
Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!
Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló
feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot ismételten nem
kell csatolnia.
Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást.
A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül.
Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj
fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.
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2. számú – BETÉTLAP
(családi együttélés biztosítása)
1. A kérelmezőt fogadó családtag adatai
családi neve:

utóneve:

születési családi név:

születési utónév:

születési idő:
év
hónap
állampolgársága:

nap

születési hely (település):

ország:

családi kapcsolat:
szülő
házastárs
szülő házastársa
gyámolt
gyermek vagy távolabbi leszármazó, illetve ennek házastársa
egyéb:
személyazonosító igazolványának/tartózkodási engedélyének száma
és érvényessége:

tartózkodási jogcíme
tartózkodási vízum
tartózkodási engedély
EU Kék Kártya
bevándorlási engedély
letelepedési engedély
ideiglenes letelepedési engedély
nemzeti letelepedési engedély
EK letelepedési engedély
menekültként elismert
2. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
családtag rendelkezésére álló
Ki biztosítja magyarországi
megtakarítás:
megélhetését?
családtag

kérelmező rendelkezésére álló megtakarítás:

kérelmező

családtag munkáltatója (név, székhely):

családtag havi bruttó jövedelme:

kérelmező munkáltatója (név, székhely):

kérelmező havi bruttó jövedelme:

3. Magyarországi tartózkodása alatt kíván-e foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni?
igen nem
Amennyiben igen, töltse ki és csatolja az összevont kérelmezési eljáráshoz szükséges „B” betétlapot!
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TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A
kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat. A kérelem
benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még érvényesnek kell
lennie.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
a családi kapcsolat igazolására
RAFP;4BKA80=E0:N=ED8:8D>=0B
R7JF0AAJ680=E0:N=ED8:8D>=0B
RN@N:145>603>BB4A4BK=N@N:145>603JA@M;AFM;M>:8@0B
R46EK12A0;J38:0?2A>;0B54==J;;JAJB860F>;M>:8@0B
Amennyiben foglalkoztatási jogviszonyt kíván létesíteni:
R05>6;0;:>FB0BJA89>6D8AF>=E;KB4ALBKAK@48@J=EC;M4;őzetes megállapodás, vagy a foglalkoztatási jogviszonyt igazoló okirat
R 0 70@<038: >@AFJ614;8 J;;0<?>;6J@=0: 0 B4DK:4=EAK6 4;;JBJAJ7>F AFP:AK64A AF0::K?Fettségét, iskolai végzettségét, nyelvismeretét,
gyakorlatát, egyéb készségeit igazoló okirat hiteles másolata, valamint annak hiteles fordítása
Ra „B” betétlapon megjelölt kedvezményes esetek igazolásához szükséges irat
a lakhatás jogcímét igazoló okirat
R =0?=J;=4<@K6411878B4;4ABC;093>=8;0?-másolat
R;0:JA1K@;4B8AF4@Fődés
RAFLD4AAK68;0:JA70AF=J;0B@M;AFM;M>:8@0B
R:8BN;BNBBAFJ;;JA74;E1494;4=Bő lap a szállásadó aláírásával
R46EK1>:8@0B
a megélhetést igazoló okirat
R05>603M2A0;J3B064;B0@BJABDJ;;0;M=E8;0B:>F0B0
R4;őző évi adóhatósági (NAV) jövedelemigazolás
R<C=:J;B0BMJ;B0;:8J;;LB>BB9ND434;4<860F>;JA
R46EK1>:8@0B
teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat

Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!
Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek nem
változtak meg, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia.
Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek
ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az
eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti
hatóságnál kell teljesítenie.
Aki a tartózkodási engedélyét családi együttélés biztosítása céljából kapta, köteles házassága felbontását, illetve házastársa halálát a házasság
felbontására vonatkozó jogerős ítélet kézhezvételétől, illetve a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított harminc napon belül a
szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával bejelenteni.
A tartózkodási engedély kiadását vagy meghosszabbítását - ha a törvény másként nem rendelkezik - meg kell tagadni, illetve a kiadott
tartózkodási engedélyt vissza kell vonni, ha a kérelmező a családi kapcsolatot kizárólag a családi együttélés céljára szolgáló engedély kiadása
érdekében hozta létre.
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3. számú BETÉTLAP
(EU Kék Kártya)
1. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
tevékenységéből származó várható jövedelem összege:

előző évi magyarországi adózott jövedelme:

rendelkezésre álló megtakarítás összege:

megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:

2. Magyarországi munkáltató adatai
név:
székhely címe:
irányítószám:

település:

közterület jellege:

házszám:

Munkáltató adószáma
/adóazonosító jele:
3. Munkakör betöltéséhez szükséges
szakképzettsége:

6. Munkavégzés helye(i):
Egyetlen munkavégzési hely van?
igen
nem
Ha igen:
(irányítószám)
(cím)

közterület neve:

épület:
KSH-szám:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

TEÁOR száma:

5. Magyarországra érkezést megelőző
4. Iskolai végzettsége:
foglalkozása:
általános iskola
szakiskola
szakmunkásképző
gimnázium
szakközépiskola
technikum
főiskola
egyetem
8 általánosnál kevesebb
A munka természetéből adódóan a
A foglalkoztató több – különböző megye
munkavégzés helye több megye területére területén lévő – telephelyén fog dolgozni?
terjed ki?
igen
nem
igen
nem
Ha igen, a munkavégzés megkezdésének
helye:
(irányítószám)
(cím)

7. Foglalkoztatóval kötött előzetes megállapodás kelte: 8. Munkakör (FEOR szám):
év
hó
nap

36128

34

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 226. szám

9. A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei
Az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje:
Az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége:
Nyelvismerete
Anyanyelve:
Egyéb nyelvismerete:
Beszél-e magyarul?
igen
nem
10. Korábban dolgozott-e már Magyarországon?
igen
nem
Ha igen, előző engedélyének érvényességi ideje:
Előző magyarországi foglalkoztatója:
neve:
címe:
11. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi kedvezményes esetek egyike?
Igen
Nem
munkavégzését posztdoktori foglalkoztatásra irányuló pályázat, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj alapján a
pályázat, valamint az ösztöndíj keretében látja el;
bevett egyház belső szabályzatában meghatározott, az egyházi jogi személy szolgálatában álló, egyházi szolgálatot sajátos
egyházi szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, vagy egyéb jogviszonyban teljesítő természetes személy (egyházi
személy);
olyan kutatási tevékenységet végez, amely − a Magyar Tudományos Akadémia által kiállított igazolás szerint – a
Magyarország és más állam között létrejött nemzetközi szerződés hatálya alá tartozik;
olyan magyarországi kutatási tevékenységet végez, amelyet a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó
kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint,
akkreditált kutató szervezettel kötött fogadási megállapodás alapján folytat;
hivatásos sportoló, aki sporttevékenységét munkavégzés keretében folytatja;
hivatásos edző, aki sporttevékenységre való felkészítő tevékenységet végez;
a NATO-SOFA Megállapodás részes államainak a NATO-SOFA Megállapodás I. Cikk 1. pont a) és b) alpontjában
meghatározott és Magyarország területén szolgálati célból tartózkodó fegyveres ereje és polgári állománya tagjának
közeli hozzátartozója;
a Harmtv. 19. §-ában meghatározott családegyesítő családtagja, és az összevont kérelmezési eljárásban benyújtott
tartózkodási engedély kérelmét megelőzően legalább egy éve családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes
tartózkodási engedéllyel jogszerűen Magyarország területén tartózkodik és a családegyesítő fél foglalkoztatása
engedélymentes;
a menekültként, oltalmazottként elismert személy családtagja, vagy a menekültként elismert kísérő nélküli kiskorú szülője,
ennek hiányában gyámja, és az összevont kérelmezési eljárásban benyújtott tartózkodási engedély kérelmét megelőzően
családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik; vagy
Magyarországgal szomszédos országból származik és a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében meghatározott
foglalkoztatásokban dolgozik, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is
12. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi esetek egyike?

Igen

Nem

a külföldi székhellyel rendelkező gazdasági társaság − nemzetközi szerződés által meghatározott − fiók és képviselet
vezetője;
nemzetközi szervezetet vagy nemzetközi szervezetnek nem minősülő közös szervet létrehozó szerződésben részes államok
által delegált személy, ha a nemzetközi szervezetnél vagy a közös szervnél kíván dolgozni, valamint a részes államok
között fennálló viszonosság alapján a delegált személy közeli hozzátartozója;
az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményekben, idegen nyelven történő olyan oktatási tevékenységet lát el, amelyre
− az oktatásért felelős miniszter igazolása szerint − az érintett államok illetékes miniszterei által aláírt nemzetközi
oktatási program keretében kerül sor;
a Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, és Grundtvig programban való részvétel esetén szakmai gyakorlat keretében
dolgozik,
kulcsszemélyzetnek minősül,
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a harmadik országbeli állampolgár munkavégzése a többségi külföldi tulajdonban lévő gazdasági társaság esetében,
naptári negyedévenként, a megelőző naptári negyedév utolsó napján érvényes munkajogi állományi létszáma öt
százalékát meg nem haladó létszámba tartozik,
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 104. § (7) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglaltak kivételével
a felsőoktatási intézmények, tudományos kutatóintézetek, valamint közművelődési, művészeti intézmények által
meghívott, az adott szakmában nemzetközileg elismert harmadik országbeli állampolgárnak a naptári évenként tíz
munkanapot meghaladó oktatási, tudományos vagy művészeti munkavégzéséhez (amennyiben a munkavégzés időtartama
a kilencven napot meghaladja),
menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, valamint a bevándorolt vagy letelepedett jogállású
személlyel legalább egy éve Magyarországon együtt élő házastársa,
menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, valamint a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy,
valamint özvegye, aki az elhunyt házastárssal annak halála előtt Magyarországon legalább egy évig együtt élt,
nemzetközi szervezet, külföldi állam diplomáciai, konzuli képviselete vagy egyéb szerve vagy személyzete által
foglalkoztatni kívánt, e szervek személyi állományába nem tartozó, a küldő állam delegált tagjának nem minősülő
harmadik országbeli állampolgár,
a mozgóképszakmai hatóság által, a mozgóképről szóló törvény alapján nyilvántartásba vett filmgyártó vállalkozás által
alkalmazni kívánt harmadik országbeli állampolgár,
az EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár – a családi együttélést biztosító szabályok hatálya alá
tartozó – családtagja.
TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási
szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási
időtartamra érvényesnek kell lennie.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
tartózkodás célját igazoló okirat
 a foglalkoztató és a harmadik országbeli állampolgár munkavállaló között létrejött magas szintű képzettséget igénylő
munkavállalás céljából – legfeljebb négyéves határozott időtartamú foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére –
kötött előzetes megállapodás
 foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló előzetes megállapodás vagy munkaszerződésben szereplő munkakör
betöltéséhez szükséges felsőfokú szakmai képesítés a felsőfokú végzettséget vagy szakképzettséget igazoló okirat hiteles
másolata, és hiteles fordítása
a szálláshely bejelentő-lap, melyet az ingatlan felett rendelkezésre jogosult aláírásával ellátott
a megélhetést igazoló okirat
 előző évi adóhatósági (NAV) jövedelemigazolás
 munkáltató által kiállított jövedelemigazolás vagy előzetes megállapodás, vagy munkaszerződés
 egyéb okirat (pl. bankszámla egyenleg igazolás, kivonat)
teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat
A fentiekben megjelölt kedvezményes esetek igazolásához szükséges iratot a kérelemhez csatolnia szükséges!
Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!
Ha az EU Kék Kártya meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor az EU Kék Kártya kiadásának alapjául szolgáló feltételek nem
változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia.
Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást.
A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha
a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési
kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.
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4. számú – BETÉTLAP
(Gyakornoki tevékenység folytatása)
1. Fogadó intézmény adatai
név:

tevékenysége:

székhelyének címe:
2. Korábbi iskolai végzettsége:
képzés jellege:
középfokú

Felsőfokú végzettség esetén a szak megnevezése:
felsőfokú

egyéb

Az oklevél szerzés dátuma:

3. Jelenleg felsőfokú tanulmányokat folytat-e:
igen
ha igen, az intézmény neve:
nem
4. Milyen nyelvből, milyen szintű nyelvtudással rendelkezik?
nyelv,

szint;

nyelv,

szint;

5. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
Megélhetését

Megtakarítással rendelkezik?

igen

saját maga biztosítja?
igen
nem
családtagja biztosítja?
igen
nem
ösztöndíjjal biztosítja?
igen
nem

nem Összeg:

Megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:
A megélhetését biztosító családtag neve:

Rokonsági fok:

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 226. szám

37

36131

TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű
igazgatási szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett
tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
a tartózkodás célját igazoló okirat
 a fogadó szervezettel kötött gyakornoki szerződés
 felsőfokú tanulmányokat igazoló bizonyítvány vagy hallgatói jogviszony-igazolás
 nyelvvizsga-bizonyítvány
a lakhatás jogcímét igazoló okirat
 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat
 lakásbérleti szerződés vagy szívességi lakáshasználatról szóló okirat
 kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával
 egyéb
a megélhetést igazoló okirat
 fogadó / küldő intézmény rendszeres jövedelem folyósításáról szóló igazolás
 banki igazolás
 ösztöndíj igazolás
 egyéb rendszeres jövedelem folyósításáról szóló igazolás
 egyéb okirat
teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat
Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló
feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot ismételten nem
kell csatolnia.
Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!
Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást.
A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül.
Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási
díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.
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5. számú BETÉTLAP
(Gyógykezelés)
1. A fogadó egészségügyi intézmény neve és székhelye
név:
székhely címe:
2. Ha kiskorú gyermekét vagy önmaga ellátására képtelen más családtagját kíséri, a családtag adatai
családi név:
utónév:
születési családi név:

születési utónév:

születési idő:

születési hely (település):

ország:

____ év ____ hó ____ nap
állampolgársága:

rokonsági kapcsolat:

3. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
Megélhetését

saját maga biztosítja?
igen
nem
családtagja biztosítja?
igen
nem
A megélhetését biztosító családtag neve:
Rokonsági fok:

Megtakarítással rendelkezik?

igen

nem Összeg:

Megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:
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TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet
előterjeszteni.
A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási
díjat.
A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság
lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
a tartózkodás célját igazoló okirat
 a fogadó egészségügyi intézmény hivatalos igazolása az igénybe vett gyógykezelésről
 kísérő családtag esetén a családi kapcsolatot igazoló okirat
a lakhatás jogcímét igazoló okirat
 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat
 lakásbérleti szerződés
 szívességi lakáshasználatról szóló okirat
 kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával
 egyéb okirat
a megélhetést és a gyógykezelés anyagi fedezetét igazoló okirat
 banki igazolás
 egyéb okirat
teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat
Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló
feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot ismételten nem
kell csatolnia.

Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!
Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó
igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak
minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási
szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.
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6. számú BETÉTLAP
(Hivatalos)
1. Magyarországi fogadó intézmény / szerv / személy adatai és a foglalkoztatásra vonatkozó adatok
név:
munkakör:
székhely címe:
2. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
rendszeres jövedelem jellege:

havi összege:

rendelkezésre álló megtakarítás:

megélhetést biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:

TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen
lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű
igazgatási szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett
tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
a tartózkodás célját igazoló okirat
Ra fogadó intézmény igazolása a kérelmező foglalkoztatásáról, képzéséről, továbbképzéséről
Regyéb okirat
a lakhatás jogcímét igazoló okirat
R30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat
R;0:JA1K@;4B8AF4@Fődés
RAFLD4AAK68;0:JA70AF=J;0B@M;AFM;M>:8@0B
R:8BN;BNBBAFJ;;JA74;E-bejelentő lap a szállásadó aláírásával
R egyéb okirat
a megélhetést igazoló okirat
R a fogadó/küldő intézmény rendszeres jövedelem (ösztöndíj) folyósításáról szóló igazolása
R banki igazolás
R egyéb okirat
teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat
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Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!
Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló
feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit az ezt igazoló okiratot ismételten nem
kell csatolnia.
Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó
igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak
minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási
szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.
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7. számú BETÉTLAP
(Jövedelemszerzés)
1. Jövedelemszerző tevékenységre vonatkozó adatok
Egyéni vállalkozó
Őstermelő
Gazdasági társaság vezető tisztviselője
Gazdasági társaság tagja
Gazdasági társaság felügyelő bizottsági tagja
Egyéb, éspedig:
Önálló vállalkozói, vagy őstermelői tevékenység esetén az erre jogosító igazolvány száma:
A vezetése alatt álló gazdasági társaság adatai
név:
székhely címe:
irányítószám:

közterület jellege:

település:

házszám:

közterület neve:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

2. A gazdasági társaság által foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó adatok
Foglalkoztat a gazdasági társaság legalább három magyar állampolgárt vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező személyt legalább hat hónapja folyamatosan, megszakítás nélkül jogszerűen, teljes munkaidőben?
igen

nem

A gazdasági társaság által foglalkoztatott munkavállalók
születési hely, idő:
állampolgárság:
név:

A foglalkoztatás megkezdésének napja:

név:

születési hely, idő:

állampolgárság:

A foglalkoztatás megkezdésének napja:

név:

születési hely, idő:

állampolgárság: A foglalkoztatás megkezdésének napja:

3. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
rendszeres jövedelem jellege:

havi összege:

rendelkezésre álló megtakarítás:

megélhetést biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:
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TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási
szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási
jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
a tartózkodás célját igazoló okirat
RPF;4B8B4@DKA0F0FB0;JBJ<0AFBM8@0B>:D06E
R;460;J1170B7M=0?905>;E0<0B>A0=<46AF0:LBJA=K;:P;9>6AF4@űen legalább három magyar állampolgár vagy a szabad mozgás
és tartózkodás jogával rendelkező személy teljes munkaidőben történő foglalkoztatását igazoló iratok
R60F30AJ68BJ@A0AJ6AFND4B:4F4BD06E46EK1- jövedelemszerzési céllal létrejött - jogi személy létesítő okirata és a
cégnyilvántartásba történt bejegyzést igazoló okirat
R46EK=8DJ;;0;:>FM860F>;DJ=ED06E0vállalkozói tevékenység megkezdéséről tett bejelentés alapján kiadott igazolás
R<4Főgazdasági őstermelői igazolvány
a lakhatás jogcímét igazoló okirat
R =0?=J;=4<@K6411878B4;4ABC;093>=8;0?-másolat
R;0:JA1K@;4B8AF4@Fődés
RAFLD4AAK68;0:JA70AF=J;0B@M;AFM;M>:8@0B
R:8BN;BNBBAFJ;;JA74;E-bejelentő lap a szállásadó aláírásával
R46EK1>:8@0B
a megélhetést igazoló okirat
R4;őző évi adóhatósági (NAV) jövedelemigazolás
RB066Eűlési jegyzőkönyv rendszeres havi jövedelemről, könyvelő által kiállított jövedelemigazolás
R46EK1>:8@0B?;10=:AFJ<;046E4=;46860F>;JA:8D>=0B
teljes körű egészség biztosítást igazoló okirat
Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!
Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló
feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot ismételten nem
kell csatolnia.
Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást.
A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha
a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési
kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.
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8. számú BETÉTLAP
(Kutatás illetve kutatói hosszú távú mobilitás)
1. A kérelem jogalapja
kutatás
kutatói hosszú távú mobilitás
Kutatói hosszú távú mobilitás esetén
az első tagállam megnevezése:
az első tagállam által kiadott okmány típusa:
száma:
érvényességi ideje:
év
hó
nap
2. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
tevékenységéből származó várható jövedelem összege:

előző évi magyarországi adózott jövedelme:

rendelkezésre álló megtakarítás összege:

megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:

3. Egyéb adatok
A családtag is kíséri?
igen nem
Amennyiben a családtag is a kutatóval utazik a családtag adatai
családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:
férfi

nő

családi állapot:
nőtlen/hajadon
özvegy

házas
elvált
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születési idő:
év
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családi kapcsolat:
szülő
házastárs
szülő házastársa
gyámolt
gyermek vagy távolabbi leszármazó, illetve
ennek házastársa
egyéb:

születési hely (ország):
hó

nap

állampolgársága:

nemzetisége (nem kötelező kitölteni):

Az összevont engedélyezési eljáráshoz szükséges adatok
4. Magyarországi kutató szervezet (munkáltató) adatai
név:
székhely címe:
irányítószám:

település:

közterület jellege:

házszám:

tevékenységi kör:

közterület neve:
épület:

lépcsőház:

intézményi akkreditációs
lajstromszám:

5. Munkakör betöltéséhez szükséges
szakképzettsége:

8. Munkavégzés helye(i):
Egyetlen munkavégzési hely van?
igen
nem
Ha igen:
(irányítószám)

emelet:

ajtó:

érvényessége
év
hó

nap

6. Iskolai végzettsége:
7. Magyarországra érkezést
általános iskola
szakiskola
megelőző foglalkozása:
szakmunkásképző
gimnázium
szakközépiskola
technikum
főiskola
egyetem
8 általánosnál kevesebb
A munka természetéből adódóan a munkavégzés A foglalkoztató több –
helye több megye területére terjed ki?
különböző megye területén
igen
nem
lévő – telephelyén fog
Ha igen, a munkavégzés megkezdésének helye:
dolgozni?
igen
nem
(irányítószám)

(cím)
9. Kutatószervezettel kötött megállapodás kelte:
év.
hó
nap

11. A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei:
Az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje:
Az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége:
Nyelvismerete
Egyéb nyelvismerete:
Anyanyelve:
igen
nem
Beszél magyarul?
igen
nem
Korábban dolgozott már Magyarországon?

(cím)
10. Munkakör (FEOR szám):
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Ha igen, előző engedélyének érvényességi ideje:
Előző magyarországi foglalkoztatója:
Neve:
Címe:
12. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi kedvezményes esetek egyike?

Igen

Nem

munkavégzését posztdoktori foglalkoztatásra irányuló pályázat, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj alapján a
pályázat, valamint az ösztöndíj keretében látja el;
olyan kutatási tevékenységet végez, amely − a Magyar Tudományos Akadémia által kiállított igazolás szerint – a
Magyarország és más állam között létrejött nemzetközi szerződés hatálya alá tartozik;
olyan magyarországi kutatási tevékenységet végez, amelyet a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó
kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint,
akkreditált kutató szervezettel kötött fogadási megállapodás alapján folytat;
a NATO-SOFA Megállapodás részes államainak a NATO-SOFA Megállapodás I. Cikk 1. pont a) és b) alpontjában
meghatározott és Magyarország területén szolgálati célból tartózkodó fegyveres ereje és polgári állománya tagjának
közeli hozzátartozója
TÁJÉKOZTATÁS
A tartózkodási engedély iránti kérelmet okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni
kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett
tartózkodás időtartamára érvényesnek kell lennie.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
a tartózkodás célját igazoló okirat
 a kutatószervezettel kötött fogadási megállapodás
 fogadó kutatószervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata
a lakhatás jogcímét igazoló okirat
 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat
 lakásbérleti szerződés
 szívességi lakáshasználatról szóló okirat
 kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával
 egyéb okirat
a megélhetést igazoló okirat
 előző évi adóhatósági jövedelemigazolás
 munkáltató által kiállított jövedelemigazolás
 egyéb okirat
teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat
Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!
Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló
feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot ismételten nem
kell csatolnia.
Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó
igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak
minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási
szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.
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9. számú BETÉTLAP
(Látogatás)
1. A természetes személy meghívó adatai
családi név:

utónév:

születési családi név:

születési utónév:

születési idő:
év

születési hely (település):
hónap

ország:

nap
hatósági záradékkal ellátott meghívólevél száma:

állampolgársága:

Külföldi természetes személy meghívó esetén:
hatósági igazolvány száma, érvényességi ideje:
bevándorolt;
letelepedett;
a Magyarország által menekültként elismert;
tartózkodási engedéllyel rendelkező személy;
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy
2. Magyarországi jogi személy meghívó adatai
név:
hatósági záradékkal ellátott meghívólevél száma és érvényessége:
székhely címe:
TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű
igazgatási szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett
tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
 hatósági záradékkal ellátott meghívólevél
 kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával
Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!
Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó
igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak
minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási
szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.
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10. számú BETÉTLAP
(munkavállalás)
A kérelem benyújtása:
az ügyfél személyesen
foglalkoztatója útján
Az okmány átvételének helye:
A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át. Telefonszám: _______________________________
A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri. E-mail cím:_________________________________
A kérelem kiemelt foglalkoztató útján történő benyújtása esetén, az okmány átvételének helye:
A kérelmező a tartózkodási engedély okmányt a kiállító hatóságnál, belföldön veszi át.
A kérelmező a tartózkodási engedély okmány postai úton történő megküldését kéri.
A nem Magyarországon tartózkodó kérelmező, a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízumot meghatározott
külképviseleten veszi át, éspedig: ____________________________________ (ország, város)
1. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
munkaviszonyból származó várható jövedelem
összege:

előző évi magyarországi adózott jövedelme:

rendelkezésre álló megtakarítás összege:

megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:

Összevont engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges adatok
2. Magyarországi munkáltató adatai
név:
székhely címe
irányítószám:

közterület jellege
(út, utca, stb.):

település:

házszám:

Munkáltató adószáma
/adóazonosító jele:

közterület neve:

épület:

lépcsőház:

KSH-szám:

3. Munkaerő kölcsönző cég kívánja foglalkoztatni?

emelet:

TEÁOR száma:

igen

nem

ajtó:
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4. Munkakör betöltéséhez szükséges
szakképzettsége:

5. Iskolai végzettsége:
általános iskola
szakmunkásképző
szakközépiskola
főiskola
8 általánosnál kevesebb

szakiskola
gimnázium
technikum
egyetem

6. Magyarországra érkezést megelőző
foglalkozása:

7. Munkavégzés helye(i):
Egyetlen munkavégzési hely van?
igen
nem

A munka természetéből adódóan a munkavégzés A foglalkoztató több – különböző megye
területén lévő – telephelyén fog
helye több megye területére terjed ki?
dolgozni?
igen
nem

Ha igen:

Ha igen, a munkavégzés megkezdésének helye:

címe:
címe:
8. Foglalkoztatóval kötött előzetes megállapodás kelte:
év
hó
nap
10. A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei:

igen

nem

9. Munkakör (FEOR szám):

Az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje:
Az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége:
Nyelvismerete
Anyanyelve:
Egyéb nyelvismerete:
Beszél magyarul?
igen
nem
Korábban dolgozott-e már Magyarországon?
igen
nem
Ha igen, előző összevont engedélyének érvényességi ideje:
Előző magyarországi foglalkoztatója:
Neve:
Címe:
11. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi kedvezményes esetek egyike?

Igen

Nem

munkavégzését posztdoktori foglalkoztatásra irányuló pályázat, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj alapján a
pályázat, valamint az ösztöndíj keretében látja el;
bevett egyház belső szabályzatában meghatározott, az egyházi jogi személy szolgálatában álló, egyházi szolgálatot sajátos
egyházi szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, vagy egyéb jogviszonyban teljesítő természetes személy (egyházi
személy);
olyan kutatási tevékenységet végez, amely − a Magyar Tudományos Akadémia által kiállított igazolás szerint – a
Magyarország és más állam között létrejött nemzetközi szerződés hatálya alá tartozik;
olyan magyarországi kutatási tevékenységet végez, amelyet a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó
kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint,
akkreditált kutató szervezettel kötött fogadási megállapodás alapján folytat;
hivatásos sportoló, aki sporttevékenységét munkavégzés keretében folytatja;
hivatásos edző, aki sporttevékenységre való felkészítő tevékenységet végez;
a NATO-SOFA Megállapodás részes államainak a NATO-SOFA Megállapodás I. Cikk 1. pont a) és b) alpontjában
meghatározott és Magyarország területén szolgálati célból tartózkodó fegyveres ereje és polgári állománya tagjának
közeli hozzátartozója;
a Harmtv. 19. §-ában meghatározott családegyesítő családtagja, és az összevont kérelmezési eljárásban benyújtott
tartózkodási engedély kérelmét megelőzően legalább egy éve családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes
tartózkodási engedéllyel jogszerűen Magyarország területén tartózkodik és a családegyesítő fél foglalkoztatása
engedélymentes;
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a menekültként, oltalmazottként elismert személy családtagja, vagy a menekültként elismert kísérő nélküli kiskorú szülője,
ennek hiányában gyámja, és az összevont kérelmezési eljárásban benyújtott tartózkodási engedély kérelmét megelőzően
családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik; vagy
Magyarországgal szomszédos országból származik és a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében meghatározott
foglalkoztatásokban dolgozik, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is
12. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi esetek egyike?

Igen

Nem

a külföldi székhellyel rendelkező gazdasági társaság − nemzetközi szerződés által meghatározott − fiók és képviselet
vezetője;
nemzetközi szervezetet vagy nemzetközi szervezetnek nem minősülő közös szervet létrehozó szerződésben részes államok
által delegált személy, ha a nemzetközi szervezetnél vagy a közös szervnél kíván dolgozni, valamint a részes államok
között fennálló viszonosság alapján a delegált személy közeli hozzátartozója;
az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményekben, idegen nyelven történő olyan oktatási tevékenységet lát el, amelyre
− az oktatásért felelős miniszter igazolása szerint − az érintett államok illetékes miniszterei által aláírt nemzetközi oktatási
program keretében kerül sor;
a Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, és Grundtvig programban való részvétel esetén szakmai gyakorlat keretében
dolgozik,
kulcsszemélyzetnek minősül,
a harmadik országbeli állampolgár munkavégzése a többségi külföldi tulajdonban lévő gazdasági társaság esetében, naptári
negyedévenként, a megelőző naptári negyedév utolsó napján érvényes munkajogi állományi létszáma öt százalékát meg
nem haladó létszámba tartozik,
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 104. § (7) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglaltak kivételével a
felsőoktatási intézmények, tudományos kutatóintézetek, valamint közművelődési, művészeti intézmények által meghívott,
az adott szakmában nemzetközileg elismert harmadik országbeli állampolgárnak a naptári évenként tíz munkanapot
meghaladó oktatási, tudományos vagy művészeti munkavégzéséhez (amennyiben a munkavégzés időtartama a kilencven
napot meghaladja),
menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, valamint a bevándorolt vagy letelepedett jogállású
személlyel legalább egy éve Magyarországon együtt élő házastársa,
menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, valamint a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy,
valamint özvegye, aki az elhunyt házastárssal annak halála előtt Magyarországon legalább egy évig együtt élt,
nemzetközi szervezet, külföldi állam diplomáciai, konzuli képviselete vagy egyéb szerve vagy személyzete által
foglalkoztatni kívánt, e szervek személyi állományába nem tartozó, a küldő állam delegált tagjának nem minősülő
harmadik országbeli állampolgár,
a mozgóképszakmai hatóság által, a mozgóképről szóló törvény alapján nyilvántartásba vett filmgyártó vállalkozás által
alkalmazni kívánt harmadik országbeli állampolgár,
az EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár – a családi együttélést biztosító szabályok hatálya alá
tartozó – családtagja.
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TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási
szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási
jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
a tartózkodás célját igazoló okirat
R a foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló előzetes megállapodás, vagy a foglalkoztatási jogviszonyt igazoló okirat
R 0 70@<038: >@AFJ614;8 J;;0<?>;6J@=0: 0 B4DK:4=EAK6 4;;JBJAJ7>F AFP:AK64A AF0::K?F4BBAK6KB 8A:>;08 DK6F4BBAK6KB
nyelvismeretét, gyakorlatát, egyéb készségeit igazoló okirat hiteles másolata, valamint annak hiteles fordítása
● a megjelölt kedvezményes esetek igazolásához szükséges irat
TÁJÉKOZTATÓ
A fentiekben megjelölt kedvezményes esetek igazolásához szükséges iratot kérelméhez csatolnia kell.
a lakhatás jogcímét igazoló okirat
R =0?=J;=4<@K6411878B4;4ABC;093>=8;0?-másolat
R;0:JA1K@;4B8AF4@Fődés
RAFLD4AAK68;0:JA70AF=J;0B@M;AFM;M>:8@0B
R:8BN;BNBBAFJ;;JA74;E-bejelentő lap a szállásadó aláírásával
R46yéb okirat
a megélhetést igazoló okirat
R4;őző évi adóhatósági (NAV) jövedelemigazolás
R<C=:J;B0BMJ;B0;:8J;;LB>BB9ND434;4<860F>;JAD06E4;őzetes megállapodás, vagy munkaszerződés
R46EK1>:8@0B?;10=:AFJ<;046E4=;46860F>;JA:8D>=0B
teljes körű egészség biztosítást igazoló okirat
Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!
Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló
feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot ismételten nem
kell csatolnia.
Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást.
A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a
szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési
kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.
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11. számú BETÉTLAP
(Nemzeti)
1. Nemzeti vízum száma és érvényessége:

H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap

2. Milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?
Magyar nyelv megőrzése, ápolása
Kulturális, nemzeti önazonosság megőrzése
Államilag elismert közép- vagy felsőfokú oktatásban való részvételen kívüli
oktatás, illetve tanulmányokkal összefüggő ismeretek gyarapítása
Családegyesítést kivéve, családi kapcsolatok erősítése
3. A kérelmezőt fogadó családtag/egyéb személy
családi neve:
utóneve:
születési családi név:
születési utónév:
születési hely (település):

születési idő:
év

hó

nap

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

tartózkodás jogcíme, ha nem magyar állampolgár
tartózkodási vízum tartózkodási engedély
bevándorlási engedély letelepedési engedély
ideiglenes letelepedési engedély nemzeti
letelepedési engedély EK letelepedési engedély
menekültként elismert

személyazonosító igazolványának/tartózkodási engedélyének száma
és érvényessége:

4. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
Ki biztosítja magyarországi megélhetését?
családtag

kérelmező

családtag rendelkezésére álló megtakarítás:
kérelmező rendelkezésére álló megtakarítás:
családtag munkáltatója (név, székhely):

családtag havi bruttó jövedelme:

kérelmező munkáltatója (név, székhely):

kérelmező havi bruttó jövedelme:
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TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelőzően 30 nappal a szálláshely szerint
illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell
egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett
tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
a családi kapcsolat igazolására
 születési anyakönyvi kivonat
 házassági anyakönyvi kivonat
 örökbefogadott esetén örökbefogadásról szóló okirat
 egyéb családi kapcsolat fennállását igazoló okirat
a lakhatás jogcímét igazoló okirat
 tulajdonában álló ingatlan esetén hiteles tulajdonilap-másolat
 lakásbérleti szerződés
 szívességi lakáshasználatról szóló okirat
 egyéb okirat
a megélhetést igazoló okirat
 a fogadó családtag eltartást vállaló nyilatkozata
 előző évi adóhatósági jövedelemigazolás
 munkáltató által kiállított jövedelemigazolás
 egyéb okirat
teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat
Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is felhívhatja!
Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló
feltételek nem változtak meg, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia.
Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó
igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak
minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási
szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.
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12. számú – BETÉTLAP
(Önkéntes tevékenység folytatása)
1. Fogadó intézmény adatai
név:

tevékenysége:

székhelyének címe:
2. Korábbi iskolai végzettsége:
képzés jellege:
középfokú

Felsőfokú végzettség esetén a szak megnevezése:
felsőfokú

egyéb

Az oklevél szerzés dátuma:

3. Milyen nyelvből, milyen szintű nyelvtudással rendelkezik?
nyelv,

szint;

nyelv,

szint;

4. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
Megélhetését

Megtakarítással rendelkezik?

igen

saját maga biztosítja?
igen
nem
családtagja biztosítja?
igen
nem
ösztöndíjjal biztosítja?
igen
nem

nem Összeg:

Megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:
A megélhetését biztosító családtag neve:

Rokonsági fok:

36149
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TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű
igazgatási szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett
tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
a tartózkodás célját igazoló okirat
 a fogadó szervezettel kötött önkéntes szerződés
a lakhatás jogcímét igazoló okirat
 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat
 lakásbérleti szerződés vagy szívességi lakáshasználatról szóló okirat
 kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával
 egyéb
a megélhetést igazoló okirat
 fogadó / küldő intézmény rendszeres jövedelem folyósításáról szóló igazolás
 banki igazolás
 egyéb rendszeres jövedelem folyósításáról szóló igazolás
 egyéb okirat
teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat
Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló
feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot ismételten nem
kell csatolnia.
Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!
Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást.
A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül.
Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási
díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.
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13. számú BETÉTLAP
(szezonális munkavállalás)
1. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
munkaviszonyból származó várható jövedelem összege:

előző évi magyarországi adózott jövedelme:

rendelkezésre álló megtakarítás összege:

megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:

Az összevont engedélyezési eljáráshoz szükséges adatok
2. Magyarországi munkáltató adatai
név:
székhely címe:
irányítószám:

település:

közterület jellege:

házszám:

Munkáltató adószáma
/adóazonosító jele:
3. Munkakör betöltéséhez szükséges
szakképzettsége:

6. Munkavégzés helye(i):
Egyetlen munkavégzési hely van?
igen
nem
Ha igen:
(irányítószám)
(cím)

közterület neve:
épület:
KSH-szám:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

TEÁOR száma:

4. Iskolai végzettsége:
5. Magyarországra érkezést megelőző
általános iskola
szakiskola
foglalkozása:
szakmunkásképző
gimnázium
szakközépiskola
technikum
főiskola
egyetem
8 általánosnál kevesebb
A munka természetéből adódóan a
A foglalkoztató több – különböző megye
munkavégzés helye több megye területére területén lévő – telephelyén fog dolgozni?
terjed ki?
igen
nem
igen
nem
Ha igen, a munkavégzés megkezdésének
helye:
(irányítószám)
(cím)

7. Foglalkoztatóval kötött előzetes megállapodás kelte:
év
hó
nap

8. Munkakör (FEOR szám):
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9. A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei
Az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje:
Az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége:
Nyelvismerete
Anyanyelve:
Egyéb nyelvismerete:
igen
nem
Beszél-e magyarul?
igen
nem
10. Korábban dolgozott-e már Magyarországon?
Ha igen, előző engedélyének érvényességi ideje:
Előző magyarországi foglalkoztatója:
neve:
címe:
A kérelem benyújtását megelőző öt évben korábban dolgozott-e már szezonális munkavállalási engedéllyel
Magyarországon?
igen
nem
Ha igen: melyik év(ek)ben?
Előző szezonális munkavállalási engedélyt kiadó kormányhivatal megnevezése:
11. A foglalkoztatás munkaerő-kölcsönzés keretében történik-e?
igen
nem
12. A foglalkoztatás várható kezdetének (kezdeteinek) és befejezésének (befejezéseinek) dátumai:
év
hó
naptól
év
hó
napig;
év
hó
naptól
év
hó
napig;
év
hó
naptól
év
hó
napig;
év
hó
naptól
év
hó
napig.
13. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi kedvezményes esetek egyike?

Igen

Nem

A NATO-SOFA Megállapodás részes államainak a NATO-SOFA Megállapodás I. Cikk 1. pont a) és b) alpontjában
meghatározott és Magyarország területén szolgálati célból tartózkodó fegyveres ereje és polgári állománya tagjának közeli
hozzátartozója;
A Harmtv. 19. §-ában meghatározott családegyesítő családtagja, és az összevont kérelmezési eljárásban benyújtott
tartózkodási engedély kérelmét megelőzően legalább egy éve családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes
tartózkodási engedéllyel jogszerűen Magyarország területén tartózkodik és a családegyesítő fél foglalkoztatása
engedélymentes;
A menekültként, oltalmazottként elismert személy családtagja, vagy a menekültként elismert kísérő nélküli kiskorú szülője,
ennek hiányában gyámja, és az összevont kérelmezési eljárásban benyújtott tartózkodási engedély kérelmét megelőzően
családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik; vagy
Magyarországgal szomszédos országból származik és a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében meghatározott
foglalkoztatásokban dolgozik, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is
TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási
szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási
jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
a tartózkodás célját igazoló okirat
R05>6;0;:>FB0BJA89>6D8AF>=E;KB4ALBKAK@48@J=EC;M4;őzetes megállapodás, vagy a foglalkoztatási jogviszonyt igazoló okirat
R 0 70@<038: >@AFJ614;8 J;;0<?>;6J@=0: 0 B4DK:4=EAK6 4;;JBJAJ7>F AFP:AK64A AF0::K?F4BBAK6KB 8A:>;08 DK6F4BBAK6KB
nyelvismeretét, gyakorlatát, egyéb készségeit igazoló okirat hiteles másolata, valamint annak hiteles fordítása
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TÁJÉKOZTATÓ
A fentiekben megjelölt kedvezményes esetek igazolásához szükséges iratot a kérelméhez csatolnia kell.
a lakhatás jogcímét igazoló okirat
R =0?=J;=4<@K6411878B4;4ABC;093>=8;0?-másolat
Rlakásbérleti szerződés
RAFLD4AAK68;0:JA70AF=J;0B@M;AFM;M>:8@0B
R:8BN;BNBBAFJ;;JA74;E-bejelentő lap a szállásadó aláírásával
R46EK1>:8@0B
a megélhetést igazoló okirat
R4;őző évi adóhatósági (NAV) jövedelemigazolás
R<C=:J;B0BMJ;B0;:8J;;LB>tt jövedelemigazolás, vagy előzetes megállapodás, vagy munkaszerződés
R46EK1>:8@0B?;10=:AFJ<;046E4=;46860F>;JA:8D>=0B
teljes körű egészség biztosítást igazoló okirat
Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!
Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló
feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot ismételten nem
kell csatolnia.
Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást.
A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha
a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési
kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.
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14. számú – BETÉTLAP
(Tanulmányok folytatása illetve hallgatói mobilitás)
1. A kérelem jogalapja
tanulmányok folytatása
hallgatói mobilitás
Hallgatói mobilitás esetén
az első tagállam megnevezése:
az első tagállam által kiadott okmány típusa:
száma:
érvényességi ideje:

év

hó

2. Fogadó oktatási intézmény adatai
név:

nap

képzés jellege:
középfokú képzés
továbbképzés
egyéb képzés

felsőfokú alapképzés

képzés típusa:
előkészítő képzés
alapképzés
Az oktatási intézmény székhelyének címe:
3. Korábbi iskolai végzettsége:
Oktatási intézmény neve:
Az oktatási intézmény székhelyének címe:

képzés jellege:
középfokú képzés

felsőfokú alapképzés

Felsőfokú végzettség esetén a szak megnevezése:
Az oklevél szerzés dátuma:
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4. Milyen nyelvből, milyen szintű nyelvtudással rendelkezik?
nyelv,
nyelv,

szint;

nyelv,

szint;

szint;

5. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
Megélhetését

Megtakarítással rendelkezik?

igen

saját maga biztosítja?
igen
nem
családtagja biztosítja?
igen
nem
ösztöndíjjal biztosítja?
igen
nem

nem Összeg:

Megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:
A megélhetését biztosító családtag neve:

Rokonsági fok:
TÁJÉKOZTATÓ

A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet
előterjeszteni.
A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási
díjat.
A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság
lejártakor még érvényesnek kell lennie.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
a tartózkodás célját igazoló okirat
 felsőoktatási intézménytől származó felvételi vagy hallgatói jogviszony igazolás
 középfokú oktatási intézménytől származó iskolalátogatási igazolás
 felsőfokú oktatási intézmény által meghatározott díj befizetéséről szóló igazolás
 nyelvtudást igazoló okirat
a lakhatás jogcímét igazoló okirat
 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat
 lakásbérleti szerződés vagy szívességi lakáshasználatról szóló okirat
 kollégiumi igazolás
 kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával
a megélhetést igazoló okirat
 ösztöndíj folyósításáról szóló igazolás
 családtag eltartása esetén: eltartói nyilatkozat és a tartási képességet alátámasztó irat
 banki igazolás
 egyéb rendszeres jövedelem folyósításáról szóló igazolás
 egyéb okirat
teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat
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TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelemhez csatolni kell továbbá az oktatási intézmény által kiállított igazolást a
kérelmező tanulmányi előrehaladásáról.
Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló
feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot ismételten nem
kell csatolnia.
Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!
Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó
igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak
minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási
szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.
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15. számú BETÉTLAP
(vállalaton belüli áthelyezés és
vállalaton belüli hosszú távú mobilitás)

□ Vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély kiállítása
□ Hosszú távú mobilitási engedély kiállítása:

Beutazás helye és ideje: ___________________ ............... év...........hó ...... nap
Az első tagállam, ahol vállalaton belüli áthelyezés céljából tartózkodott: __________________________
Az első tagállam által kiadott tartózkodásra jogosító okmány száma és érvényessége: _______________……….év…..hó….nap
1. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
munkaviszonyból származó várható jövedelem összege:

előző évi magyarországi adózott jövedelme:

rendelkezésre álló megtakarítás összege:

megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:

Összevont engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges adatok
2. Magyarországi fogadó szervezet adatai:
név:
székhely címe:
irányítószám:

település:

közterület jellege:
Munkáltató adószáma
/adóazonosító jele:

házszám:

közterület neve:

épület:

lépcsőház:

KSH-szám:

3. Harmadik országban letelepedett vállalkozás/vállalkozáscsoport adatai:
Név:
Székhely (ország, város):

emelet:
TEÁOR száma:

ajtó:
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4. A vállalaton belüli áthelyezés keretében betölteni kívánt pozíció:
Vezető
szakértő
Gyakornok
5. A vállalaton belüli áthelyezés időtartama és helye az Európai Unió területén:
Első tagállam megnevezése és tervezett tartózkodási idő:
Második tagállam megnevezése és tervezett tartózkodási idő:
További tagállamok megnevezése és tervezett tartózkodási idő:
6. Munkakör betöltéséhez szükséges 7. Iskolai végzettsége:
8. Magyarországra érkezést megelőző
szakképzettsége:
általános iskola
szakiskola
foglalkozása:
szakmunkásképző
gimnázium
szakközépiskola
technikum
főiskola
egyetem
8 általánosnál kevesebb
9. Vállalaton belüli áthelyezés időpontját megelőzően a harmadik országban letelepedett 10. Munkakör (FEOR szám):
vállalkozásnál vagy vállalkozáscsoporton belül fennálló munkaviszony időtartama:
11. munkavégzés helye(i):
A munka természetéből adódóan a munkavégzés
Egyetlen munkavégzési hely van?
helye több megye területére terjed ki?
igen
nem
igen
nem
Ha igen:
Ha igen, a munkavégzés megkezdésének helye:
(irányítószám)
(irányítószám)
(cím)
(cím)
12. A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei:
Az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje:
Az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége:
Nyelvismerete:
Anyanyelve:
Egyéb nyelvismerete:
igen
nem
Beszél-e magyarul?
Korábban dolgozott-e már Magyarországon?
igen
nem
Ha igen, előző magyarországi foglalkoztatója:
neve és címe:

A foglalkoztató több – különböző
megye területén lévő – telephelyén fog
dolgozni?
igen

nem

TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű
igazgatási szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett
tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie.
A hosszú távú mobilitási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok csatolásával egyidejűleg legkésőbb a
hosszú távú mobilitás megkezdése előtt 20 nappal, vagy a Magyarországon töltött rövid távú mobilitási időszak lejárta előtt 20
nappal, kell benyújtani.
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TÁJÉKOZTATÓ

A kérelemhez csatolandó mellékletek:
a tartózkodás célját igazoló okirat
 a harmadik országbeli állampolgár és a harmadik országban letelepedett vállalkozás között fennálló munkaszerződés vagy
megbízólevél, amely tartalmazza: a) hogy a vállalaton belüli áthelyezés időpontját a vezető állású munkavállaló és szakértő
esetében legalább három, legfeljebb tizenkét hónapos, gyakornok-munkavállaló esetében pedig legalább három, legfeljebb
hathónapos folyamatos munkaviszony előzte meg közvetlenül ugyanazon a vállalkozáson vagy vállalkozáscsoporton belül,
b) vállalaton belüli áthelyezés idejére biztosított munkabért és egyéb foglalkoztatási feltételek meghatározását, c) a harmadik
országbeli állampolgár beosztását, d) annak igazolását, hogy vállalaton belül áthelyezése lejártakor a harmadik országbeli
állampolgár visszatérhet az ugyanazon vállalkozáshoz vagy vállalkozáscsoporthoz tartozó és valamely harmadik országban
letelepedett szervezethez, e) az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy valamennyi olyan feltétel teljesül, amelyet az adott
foglalkozási ágban dolgozó, hasonló helyzetben lévő kiküldött munkavállalóra vonatkozó jogszabály, ágazati kollektív
szerződés rendelkezése előír.
 a magyarországi fogadó szervezet és a harmadik országban letelepedett vállalkozás ugyanahhoz a vállalkozáshoz vagy
vállalkozáscsoporthoz való tartozását igazoló irat,
 a vezető állású munkavállaló vagy szakértő esetén a felsőfokú végzettséget vagy szakképzettséget, vagy gyakornokmunkavállaló esetén a felsőfokú végzettséget igazoló okirat,
 a magyarországi fogadó szervezet által kiállított nyilatkozat, mely szerint a vezető állású munkavállaló vagy szakértő
rendelkezik a vállalaton belüli áthelyezéshez szükséges tapasztalattal,
 arra vonatkozó nyilatkozat, hogy az Európai Unió tagállamai területén történő tartózkodás tekintetében mely tagállamokban
mennyi lesz a vállalaton belüli áthelyezés időtartama,
a szálláshely-bejelentő lap, az ingatlan felett rendelkezésre jogosult aláírásával ellátva
a megélhetést igazoló okirat
 előző évi adóhatósági (NAV) jövedelemigazolás
 munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, vagy munkaszerződés, vagy megbízólevél
 egyéb okirat (pl. bankszámla egyenlegigazolás, kivonat)
teljes körű egészség biztosítást igazoló okirat
Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!
Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló
feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot ismételten nem
kell csatolnia.
Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást.
A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha
a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási
díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.
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16. számú BETÉTLAP
(egyéb)
1.Tartózkodásának célja?
képzésben való részvétel
egyéb
2. Amennyiben a tartózkodás célja tanulás a fogadó oktatási intézmény adatai
név:
képzés jellege:
középfokú képzés
továbbképzés
egyéb képzés
képzés típusa:
előkészítő képzés
alapképzés
Az oktatási intézmény székhelyének címe:

felsőfokú alapképzés

3. Korábbi iskolai végzettsége:
Oktatási intézmény neve:

képzés jellege:
középfokú képzés

Az oktatási intézmény székhelyének címe:

Felsőfokú végzettség esetén a szak megnevezése:

4. Milyen nyelvből, milyen szintű nyelvtudással rendelkezik?
nyelv,

szint;

nyelv,

5. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
Megélhetését

Megtakarítással rendelkezik?

igen

felsőfokú alapképzés

nem Összeg:

Az oklevél szerzés dátuma:

szint;

saját maga biztosítja?
igen
nem
családtagja biztosítja?
igen
nem
ösztöndíjjal biztosítja?
igen
nem
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Megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:
A megélhetését biztosító családtag neve:

Rokonsági fok:

TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű
igazgatási szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett
tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
a tartózkodás célját igazoló okirat
 nem államilag elismert felsőoktatási intézménytől vagy nyelviskolától származó iskolalátogatási igazolás
 egyéb okirat
a lakhatás jogcímét igazoló okirat
 30 napnál nem régebbi, hiteles tulajdonilap-másolat
 lakásbérleti szerződés vagy szívességi lakáshasználatról szóló okirat
 kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával
 kollégiumi igazolás
 egyéb okirat
a megélhetést igazoló okirat
 ösztöndíj folyósításáról szóló igazolás
 igazolás nyugdíj/járadék folyósításáról
 banki igazolás
 egyéb rendszeres jövedelem folyósításáról szóló igazolás
 egyéb okirat
teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat
Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!
Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló
feltételek nem változtak meg és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit. az ezt igazoló okiratot ismételten nem
kell csatolnia.
Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó
igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak
minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási
szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.

„

”
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7. melléklet a …/2017. (…) BM rendelethez

7. melléklet a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelethez
„20. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

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

Letelepedési kérelem
A hatóság tölti ki!
(Kérelmet átvevő hatóság):

Kérelem átvételének dátuma:

Gépi ügyszám:

׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀
Arcfénykép

_______év _________________hónap ____ nap
Milyen típusú letelepedési engedélyt kérelmez?

□ ideiglenes letelepedési engedély

(„G” betétlap kitöltése szükséges)

□ nemzeti letelepedési engedély
□ EK letelepedési engedély

Az okmány átvételének helye

□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését
kéri.

□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át

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

E-mail:
Telefonszám:
KÉRJÜK OLVASHATÓAN, NYOMTATOTT, LATIN BETŰKKEL KITÖLTENI!
A SZÜLEI, HÁZASTÁRSA(I), GYERMEKEI, ÖNNEL EGYÜTT LETELEPEDNI SZÁNDÉKOZÓK ÉS ELTARTOTTAI
VONATKOZÁSÁBAN NE FELEJTSE EL A MEGFELELŐ BETÉTLAPOT KITÖLTENI!
A TÁJÉKOZTATÓ SZERINTI IRATOKAT A KÉRELEMHEZ MELLÉKELNI KELL!
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I. A letelepedési engedélyt kérő személyi adatai
Kérelmező neve
Családi neve:
Utóneve(i):
Előző vagy születési neve
Családi neve:
Utóneve(i):
Anyja születési neve
Családi neve:
Utóneve(i):
Születési helye
Ország:
Település:
Születési ideje:

év

Neme:

Férfi:

hónap

nap

Nő:

Állampolgársága:
Előző állampolgárságai:
További állampolgárságai:
Családi állapota:

Nőtlen/Hajadon

Házas
Házasságkötés helye:
Ideje:

Nemzetisége (nem kötelező kitölteni):
Szakképzettsége:
Jelenleg folytat tanulmányokat?
igen
nem
Ha igen az intézmény neve:

Özvegy
Elvált

Iskolai végzettsége:

Alapfokú

Középfokú

Felsőfokú

Magyar nyelvtudás szintje:

Alapfokú

Középfokú

Felsőfokú

Anyanyelvi szint

II. Magyarországra érkezése előtti külföldi lakóhelye
Irányítószám:
Ország:
Település:
Közterület neve:
Házszám:
Épület, lépcsőház, emelet, ajtó:
III. Úti okmány adatai
Útlevelének száma:
Útlevelének típusa:

Magánútlevél
Szolgálati útlevél
Diplomata útlevél
Menekült, illetve kiegészítő védelemben részesített számára kiállított útlevél
Egyéb, éspedig:
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Útlevelének kiállítási helye
Ország:
Település:
Kiállítási ideje:
Érvényességi ideje:

év
év

hónap
hónap

nap
nap

IV. Magyarországi tartózkodására vonatkozó adatok
Megszakítás nélküli jogszerű magyarországi tartózkodásának kezdete:
év
hónap
Kiadott vízumának száma és érvényessége:

nap

Ha menekült/kiegészítő védelemben részesített személy:
a státusz fajtája:
a státuszt elismerő tagállam neve:
a státusz elismerésének ideje:

Ha rendelkezik tartózkodási engedéllyel, a tartózkodási engedély száma és érvényessége:
Ha rendelkezik magyar vagy schengeni tagállam hatósága által kiállított letelepedési engedéllyel, annak típusa:
Letelepedési engedély száma:
Az okmány érvényességi ideje:
Az engedélyt kiadó hatóság:
Ha rendelkezik személyazonosító igazolvánnyal, annak száma:
A személyazonosító igazolvány érvényességi ideje:
A kérelem benyújtása előtti években külföldön töltött napok száma:
Év:
Napok száma:
Év:
Napok száma:
Év:
Napok száma:
Év:
Napok száma:
Év:
Napok száma:
Év:
Napok száma:
V. A kérelem kedvező elbírálását lehetővé tevő körülmények
Családi együttélés biztosítása (D betétlap)
Korábbi magyar állampolgárságra vonatkozó adatok (E
betétlap)
Felmenője magyar állampolgárságára vonatkozó adatok (E
betétlap)
Nemzetgazdasági érdek (F számú betétlap)
VI. Jelenlegi magyarországi tartózkodási helyének adatai
(Nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozás esetén, ezen pontot nem kell kitölteni!)
Tartózkodási helyének pontos címe
Irányítószám:
Település:
Kerület:
Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
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Házszám:
Helyrajzi szám:
Épület:
Lépcsőház:
Emelet:
Ajtó:
Jelenlegi tartózkodási hely jellege
Kereskedelmi szálláshely
Magánszálláshely
Magánszálláshely esetén az ott-tartózkodás jogcíme
Tulajdonos
Albérlő
Bérlő
Családtag
Haszonélvező
Egyéb, éspedig
Amennyiben Ön Magyarország által elismert menekült, illetve kiegészítő védelemben részesített személy, jelölje meg
magyarországi lakóhelyének a címét
Irányítószám:
Település:

Kerület:

Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám:
Helyrajzi szám:
Épület:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

VII. Jövőbeni magyarországi lakóhelyének adatai
Irányítószám:
Település:

Kerület:

Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám:
Épület:

Helyrajzi szám:
Lépcsőház:

Emelet:

A lakásban való tartózkodás jogcíme:
Tulajdonos
Albérlő
Haszonélvező
Egyéb, éspedig:
A lakásban tartózkodó személyek száma (a kérelmezővel együtt):

Ajtó:
Bérlő

Családtag

A kérelmező által kizárólagosan használt szobák száma és alapterülete:
Az ingatlan alapterülete:

m2

Meddig tartózkodhat lakásban:
Határozatlan ideig
év
hónap
nap
Határozott ideig, éspedig
Hozzájárulok ahhoz, hogy a tulajdonomat képező/haszonélvezeti jogommal érintett fenti ingatlant a kérelmező lakóhelyeként
bejelentse.
Kelt: ............................

..........................................
szállásadó aláírása

VIII. Magyarországi megélhetésének forrása
(Nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozás esetén, ezen pontot nem kell kitölteni!)
(Kérjük töltse ki a IX. kérdéscsoportot!)
Pénzintézetnél elhelyezett megtakarítás
(Kérjük töltse ki a X. kérdéscsoportot!)
Magyarországi vagyon, vagyoni értékű jog
(Kérjük töltse ki a XI. kérdéscsoportot!)
Keresőtevékenység (munkaviszony vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszony)
(Kérjük töltse ki a XII. kérdéscsoportot!)
Egyéb keresőtevékenység
(Kérjük töltse ki a XIII. kérdéscsoportot!)
Külföldről folyósított nyugdíj, járadék
(Kérjük töltse ki a betétlap!)
Magyarországon élő családtagja biztosítja
Egyéb, éspedig
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IX. Ha megélhetését az Ön vagy eltartója pénzintézetnél elhelyezett készpénz-megtakarításából kívánja biztosítani
Számlát vezető pénzintézet neve:
A számla felett rendelkezésre jogosult(ak) neve

Rendelkezésre álló készpénz összege valutanemenként
Valutanem

Összeg

X. Megélhetését saját vagy eltartója magyarországi vagyonából, vagyoni értékű jogából kívánja biztosítani
Vagyon, vagyoni érték megnevezése:
Becsült forgalmi értéke:

HUF

XI. Ha megélhetése az Ön vagy eltartója kereső tevékenységből (munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból) biztosított
Az elmúlt naptári évben és a folyó évben elért összevont jövedelme:
A kérelem benyújtását megelőző évben az adóhatóság (NAV) igazolása alapján munkavégzésből származó összevont éves nettó
jövedelme:
HUF
A kérelem benyújtásának évében munkáltatói igazolással (igazolásokkal) igazolt összevont havi nettó jövedelme:
HUF
Az előző naptári évi és a folyó évi munkáltatói; ha háromnál több van, akkor az utolsó kettő:
Munkáltató neve:

XII. Ha megélhetése egyéb kereső tevékenységből (pl. vállalkozói tevékenységből) biztosított
Jövedelemszerző tevékenység végzésének jellege:
Egyéni vállalkozóként
Egyéb, éspedig
Gazdasági társaság/vállalkozás neve:

Gazdasági társaság tulajdonosaként/vezető tisztségviselőjeként

A gazdasági társaság/vállalkozás székhelye:
Az alkalmazottak száma:
A befektetett saját tőke nagysága:

HUF

Az elmúlt naptári évben és a folyó évben megszerzett jövedelme:
HUF
Az adóhatóság (NAV) igazolása alapján vállalkozói tevékenységből vagy gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként szerzett
előző évi összevont jövedelme:
HUF
A kérelem benyújtásának évében szerzett összevont havi nettó jövedelme:
HUF
XIII. Ha megélhetését külföldről folyósított nyugdíjból, járadékból kívánja biztosítani
A jövedelem típusa:
Nyugdíj
Járadék
Egyéb, éspedig
Havi összege (érték, valutanem):
Kifizető magyar pénzintézet neve:
Folyósítás kezdete:
Megállapító külföldi társadalombiztosító intézmény megnevezése:

év

hónap

nap
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XIV. Az egy háztartásban élők száma:
A közös házastársban élő személyek neve,
születési ideje:

Fő
A kérelmezővel való
kapcsolat megnevezése:

A havi jövedelem
összege:

A rendelkezésre álló megtakarítás
összege:

XV. Ha megélhetését Magyarországon élő családtag biztosítja:
A megélhetést biztosító családtag adatai
Betétlap
sorszáma

Név

Rokonsági fok

XVI. A kérelmezővel együtt letelepedni szándékozók adatai
(Az itt szereplő 14 év alatti gyermekről „A” betétlapot kell kitölteni!)
Betétlap
sorszáma

Név

Rokonsági fok

XVII. A kérelmező személyével kapcsolatos egyéb adatok
Volt-e korábban büntetve?
Igen
Nem
Ha volt büntetve, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, melyik bíróság vagy más hatóság, milyen büntetést,
intézkedést róttak ki?
Magyar vagy más külföldi hatóság előtt büntetőeljárás van-e Ön ellen folyamatban?
Igen
Nem
Ha igen, milyen hatóság előtt, milyen bűncselekmény miatt?
Az előzőeken kívül elmarasztalta-e magyar hatóság más jogszabálysértés - különösen szabálysértés - miatt?
Igen
Nem
Ha igen, milyen hatóság, mikor, milyen szabálysértés miatt, milyen szankciót alkalmazott?
Kiutasították-e korábban Magyarországról vagy más országból?

Igen

Nem
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Ha kiutasították, mikor, melyik országból, milyen indokok alapján?
Kiutasítás dátuma:
év
hónap
nap
Kiutasító ország:
Kiutasítás indokai:
Kiutasítás dátuma:
év
hónap
nap
Kiutasító ország:
Kiutasítás indokai:
Hazájában vagy más országban van-e tartozása?
Igen
Nem
Ha van tartozása, melyik országban, mekkora összegű, milyen jogcímen?
Az ország, ahol tartozása van:
A tartozás összege (érték, valuta):
(érték)
A tartozás jogcíme:
Az ország, ahol tartozása van:
A tartozás összege (érték, valuta):
(érték)
A tartozás jogcíme:
Van-e tartási kötelezettsége (szülő, gyermek, házastárs)?

Igen

(valutanem)
(valutanem)

Nem

Név

Rokonsági fok

Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző
betegségben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
Igen
Nem
Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres
egészségügyi ellátásban?
Igen
Nem
XVIII. A letelepedés célja, indokai, megalapozottsága:

Megjegyzés, kiegészítés:
(Ha az adatlapon valamely adat megadására alkalmas rovat nem szerepelt, akkor itt az adatokat megadhatja.)

XIX.
Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
Amennyiben tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:
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XX. Kérjük, hogy részletes önéletrajzát a „C” betétlapon csatolja kérelméhez!
Kérelmemhez a következő betétlapokat csatolom:
A: __ db B: __ db C: __ db
A kérelmemhez csatolom továbbá a(z) D

E

F

G

betétlapot.

Kijelentem, hogy az előzőekben és a betétlapokon leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a valótlan
adatok közlése a kérelem elutasítását, illetőleg az engedély visszavonását vonja maga után, továbbá a kérelmemben, valamint a
csatolt mellékletben foglalt adataimban bekövetkező változást 8 napon belül köteles vagyok a kérelmemet elbíráló regionális
igazgatósághoz bejelenteni.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a nemzetiségemre vonatkozó adatokat az idegenrendészeti hatóság a kérelem elutasítása esetén annak
időpontjától, egyéb esetben a letelepedett jogállás megszűnésétől számított 20 évig nyilvántartsa.
Kelt: ...................................
............................................................................
(a kérelmező aláírása)
Elektronikus fizetési eszközzel vagy banki befizetés útján történő fizetés tranzakciós száma:
A hatóság feljegyzései (A kérelmet átvevő ügyintéző feljegyzései, tolmács közreműködésének rögzítése, kapcsolódó kérelmek
jelzése stb.)

A kérelem teljesítése esetén
A letelepedési engedély kiadásának indokai:
A kérelmező letelepedését engedélyezem.
Tagállam neve:______________________ -ban, -ben, -on

_____________________-án/-én nemzetközi védelemben részesült.

Kelt: .....................................
A kiadott letelepedési engedély(ek) száma:
_________ _________ _________
Okmány(ok) kiállításának dátuma:
Okmányok érvényességének dátuma:
A bevont tartózkodási engedély(ek) száma:
_________ _________ _________
A kiadott letelepedési engedély(eke)t átvettem.
P. H.
.....................................
ügyintéző aláírása

....................................
(aláírás, pecsét)
_________ _________
_________ _________
____év ___ hónap ___ nap
____év ___ hónap ___ nap
_________ _________
_________ _________
Kelt: ..................................
..................................
kérelmező aláírása
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A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: _________
Az elutasítás jogalapja:

A határozat kelte: ______év ___ hónap __ nap

Kelt: ............................
..........................................
(aláírás, pecsét)
Az eljárás megszüntetése esetén
A döntés száma:_______________

A döntés kelte: _______év ___ hónap ___ nap

A döntés jogalapja:

Kelt: ……………………….
……………………………...
(aláírás, pecsét)
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„A” BETÉTLAP
(A kérelmező külföldi 14 év alatti gyermeke, aki vele együtt kérelmezi a letelepedést)
A hatóság tölti ki!
Betétlap sorszáma:

Gépi ügyszám

Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀

_______________

A gyermek adatai szerepelnek a kérelmező útlevelében?

□ Igen

Arcfénykép

□ Nem

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell
esni!
A gyermek neve
Családi neve:
Utóneve(i):
Előző neve
Családi neve:
Utóneve(i):
Anyja születési neve
Családi neve:
Utóneve(i):
Születési helye
Ország:
Település:
Születési ideje:
év
hónap
Neme:
Férfi
Nő
Állampolgársága:
Előző/további állampolgárságai:
Nemzetisége (nem kötelező kitölteni):
A gyermek magyarországi tartózkodási helyének pontos címe:
Irányítószám:
Település:
Kerület:
Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám:
Helyrajzi szám:
Épület:
Lépcsőház:
Emelet:

nap

Ajtó:
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Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző
betegségben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
Igen
Nem
Ha a gyermek a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és
rendszeres egészségügyi ellátásban?
Igen
Nem
Úti okmány adatai
Útlevelének száma:
Útlevelének típusa:

Útlevelének kiállítási helye:
Kiállítási ideje:
Érvényességi ideje:
Ha a menekült/kiegészítő védelemben részesített személy
a státusz fajtája:
a státusz elismerő tagállam neve:
a státusz elismerésének ideje:

Magánútlevél
Szolgálati útlevél
Diplomata útlevél
Menekült, illetve kiegészítő védelemben részesített számára
kiállított útlevél
Egyéb éspedig
év
év

hónap
hónap

Megszakítás
nélküli
jogszerű
magyarországi
év
hónap
tartózkodásának kezdete:
Kiadott vízumának száma és érvényessége:
Ha rendelkezik tartózkodási engedéllyel, a tartózkodási
engedély száma és érvényességi ideje:
Ha rendelkezik letelepedési engedéllyel, annak típusa:
Letelepedési engedély száma:
Az okmány érvényességi ideje:
Az engedélyt kiadó hatóság:
Ha rendelkezik személyazonosító igazolvánnyal, annak száma és érvényességi ideje:

nap
nap

nap

Kelt: ............................
.................................................................
aláírás
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„B” BETÉTLAP
(A kérelmező családtagjai)
Családtag neve
Családi neve:
Utóneve(i):
Előző vagy születési neve
Családi neve:
Utóneve(i):
Anyja születési neve
Családi neve:
Utóneve(i):
Születési helye, ideje
Ország:
Település:
Születési ideje:
Neme:
Állampolgársága(i):

év
Férfi:

hónap

nap

Nő:
Nemzetisége (kitöltése nem kötelező) :

A családtag és a kérelmező viszonya:
Házastárs gyermeke
Kérelmező gyermeke
Kérelmező apja
Kérelmező anyja
Kérelmező házastársa
Kérelmező és házastársának eltartott felmenője
Kérelmező testvére
Kérelmező élettársa
A családtag:
Magyarországon élő magyar állampolgár
Magyarországon élő külföldi állampolgár, aki nem kérelmezi a kérelmezővel együtt a letelepedést
Külföldön élő külföldi állampolgár, aki nem kérelmezi a kérelmezővel együtt a letelepedést
A kérelmező kiskorú gyermeke esetén a gyermek adatai szerepelnek a kérelmező útlevelében?
Igen
Nem
A kérelmezőnek eltartási kötelezettsége van a családtaggal szemben?
Igen
Nem
Ez a családtag Magyarországon élő külföldi, aki a kérelmező megélhetését fogja biztosítani?
Igen
Nem
Ez a családtag Magyarországon élő külföldi, és családegyesítéshez családtagként jelöli meg?
Igen
Nem
Ha a Magyarországon élő családtag külföldi, akkor annak magyarországi státusza:
Menekült
Bevándorolt
Letelepedési engedéllyel rendelkező
Tartózkodási engedéllyel rendelkező
Regisztrációs igazolással rendelkező
Tartózkodási kártyával rendelkező Állandó tartózkodási kártyával rendelkező
Lakóhelye:
Irányítószám:
Ország:
Település:
Közterület neve:
Házszám:
Épület, lépcsőház, emelet, ajtó:
Foglalkozása:
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Munkáltatójának neve:
Ha a személy a kérelmező házastársa, akkor a házasságkötés helye:
Ország:
Település:
Házastárs esetén a házasságkötés ideje:
év
hónap
Magyarországi családi életközösség kezdete:
év
Ha a családtag biztosítja a letelepedést kérelmező megélhetését, akkor
Havi jövedelme:
HUF
A családtag által eltartottak és eltartásra jogosultak száma:
Kelt: ............................

nap
hónap

nap

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

A hatóság tölti ki!

A hatóság tölti ki!

Gépi ügyszám:

Betétlap sorszáma:
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„C” BETÉTLAP
Részletes önéletrajz
(Életút, külföldön élő közeli hozzátartozójának neve, lakóhelye, foglalkozása, iskolai
tanulmányok, előző külföldi munkahelyei, nyelvismerete, katonai szolgálat teljesítésének helye
és ideje, társadalmi megbízatásai, szabadidős elfoglaltsága, érdeklődési köre, magyarországi
rokonainak, barátainak neve, lakóhelye stb.)
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„D” BETÉTLAP
(családi együttélés biztosítása)
A Magyarországon élő családtagok adatai
Betétlap
sorszáma

Név

Rokonsági fok

A családtag és a kérelmező viszonya:
Házastárs gyermeke
Kérelmező apja
Kérelmező anyja
Kérelmező házastársa
Kérelmező gyermeke
Kérelmező és házastársának eltartott felmenője
Kérelmező testvére
Kérelmező élettársa
Kelt: ............................

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

A hatóság tölti ki!

A hatóság tölti ki!

Gépi ügyszám:

Betétlap sorszáma:
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„E” BETÉTLAP
(magyar felmenők / korábbi magyar állampolgárság)
1. Korábbi magyar állampolgárságára vonatkozó adatok
Volt-e magyar állampolgár?
Magyar állampolgársága mikor szűnt meg?

Igen
év

Nem
hónap

Igen

Nem

nap

Magyar állampolgársága megszűnésének oka?
Élt-e korábban Magyarországon magyar állampolgárként?

2. Felmenője magyar állampolgárságára vonatkozó adatok

Voltak-e szülei, nagyszülei vagy távolabbi felmenői magyar állampolgárok?
Magyar állampolgár felmenőinek adatai
Betétlap
sorszáma

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

Igen

Név, születési hely és idő

Nem

Rokonsági fok

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

A hatóság tölti ki!

A hatóság tölti ki!

Gépi ügyszám:

Betétlap sorszáma:
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„F” BETÉTLAP
(nemzetgazdasági érdek)
Nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozás esetén
Befektetőként vagy családtagként kéri a letelepedést?
Befektető
Családtag
Befektető esetén, az államkötvényt kibocsátó vállalkozás megnevezése:
Családtagjai vele együtt kérelmezik-e a letelepedést?
Igen
Nem
Ha igen, mely családtagok kérelmezik a letelepedést?
Házastársa
Eltartott leszármazó
Eltartott szülő
Betétlap
sorszáma

Kelt:

Név, születési hely és idő

Rokonsági fok

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

A hatóság tölti ki!

A hatóság tölti ki!

Gépi ügyszám:

Betétlap sorszáma:
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„G” BETÉTLAP
(Az ideiglenes letelepedési engedélyt kérelmező külföldi állampolgár részére)
I. Az EU más tagállama által kiállított huzamos tartózkodói jogállást igazoló EK tartózkodási engedély
száma:
érvényességi ideje:
kiállítás ideje:
kiállítás helye:
Magyarországra történő beutazás napja:
II. Magyarországi tartózkodási célja
1. Munkavállalásra vonatkozó adatok
Magyarországi munkáltató neve:
székhelyének címe:
Foglalkoztatóval kötött előzetes megállapodás/foglalkoztatói jogviszonyt igazoló okirat kelte:
év

hónap

2. Jövedelemszerző tevékenységre vonatkozó adatok
Egyéni vállalkozó
Őstermelő
Gazdasági társaság vezető tisztviselője
Gazdasági társaság felügyelő bizottsági tagja
Egyéb, éspedig:

Gazdasági társaság tagja

Önálló vállalkozói, vagy őstermelői tevékenység esetén az erre jogosító igazolvány száma:
A vezetése alatt álló gazdasági társaság adatai
név:
székhely címe
irányítószám:

közterület jellege:

település:

házszám:

közterület neve:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

nap
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3. Tanulmányok folytatására vonatkozó adatok
Fogadó oktatási intézmény adatai
név:

képzés jellege:
középfokú képzés
továbbképzés
egyéb képzés

felsőfokú alapképzés

képzés típusa:
előkészítő képzés
alapképzés
4. Egyéb tartózkodási cél megjelölése:

„

”
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8. melléklet a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelethez

8. melléklet a …/2017. (…) BM rendelethez

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

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

Tartózkodási engedély / letelepedési engedély okmány cseréje iránti kérelem
Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀

A hatóság tölti ki!
Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):
Kérelem átvételének dátuma:

Arcfénykép

____ év __ hónap__ nap
A kérelem jogalapja:
tartózkodási engedély okmány cseréje
letelepedési engedély okmány cseréje

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
KÉRJÜK OLVASHATÓAN, NYOMTATOTT, LATIN
BETŰKKEL KITÖLTENI!

Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell
esni!

Az okmány átvételének helye:
A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.
A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
Telefonszám:
E-mail cím:
I. Kérelmező okmány szerinti adatai
1. Családi neve:
3. Születési ideje:
4. Útlevelének száma:

2. Utóneve(i):
év

hónap

nap
érvényessége:
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5. Családi állapota:
nőtlen/hajadon
házas
elvált
özvegy
6. A tartózkodásra jogosító engedély okmány száma:
érvényessége:
7. Szálláshelye/lakóhelye:
Irányítószám:
Helyrajzi szám:
Település:
Kerület:
Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám:
Épület:
Lépcsőház:
Emelet:
Ajtó:
8. Rendelkezik más Európai Uniós tagországban tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel?
igen
nem
Ha igen,
mely tagállamban:
milyen engedéllyel rendelkezik:
okmány száma:
érvényességi ideje:
II. Családtagra vonatkozó adatok
Rendelkezik magyar állampolgár családtaggal?
Rendelkezik EGT állampolgár családtaggal?

igen
igen

nem
nem

Magyarországon élő családtagjainak neve:
Születési ideje: ____ év ____ hónap ____ nap
Magyarországi lakóhelye:
III. Milyen adatváltozást kíván bejelenteni? (Több válasz is megjelölhető!)
Családi nevének megváltozását
Utóneve megváltozását
Neme megváltozását
Állampolgársága megváltozását
Egyéb változást, éspedig:
Új adatok:
Családi neve:
Utóneve(i):
Neme:
Állampolgársága:
Egyéb adatai:

Férfi:

Nő:

Elektronikus fizetési eszközzel vagy banki befizetés útján történő fizetés tranzakciós száma:
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TÁJÉKOZTATÓ

A kérelemhez mellékelni kell:
 az adatváltozást igazoló okmányt vagy annak hiteles másolatát,
 az érvényes tartózkodásra jogosító engedély okmányt,
 1 db arcfényképet
Az eljárásért a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
Ha a tartózkodási / letelepedési engedély okmány gyártáshibás vagy az abba bejegyzett adatot tévesen tartalmazza, azt a regionális
igazgatóság díjmentesen kicseréli.

A hatóság tölti ki!
Az okmány cseréjét engedélyezem.
Kelt:………………………………………..

PH

…………………………………………
aláírás

A _________________ számú tartózkodásra jogosító engedélyt bevontam, és a leadott okmányt átvettem.
Kelt: ................................
P. H.
............................................................
(az ügyintéző aláírása)

A _______________ számú tartózkodásra jogosító engedélyt átadtam.
Kelt: ..........................................
.........................................................................
(a kérelmező aláírása)

………………………………………
átadó ügyintéző aláírás, pecsét

„

”
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9. melléklet a …/2017. (…) BM rendelethez

9. melléklet a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelethez
„22. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

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

Tartózkodási engedély / letelepedési engedély okmány pótlása iránti kérelem
A hatóság tölti ki!
Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):

Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀

Kérelem átvételének dátuma:

Arcfénykép
____ év __ hónap__ nap

A kérelem jogalapja:
tartózkodási engedély okmány pótlása
letelepedési engedély okmány pótlása

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
KÉRJÜK OLVASHATÓAN, NYOMTATOTT, LATIN
BETŰKKEL KITÖLTENI!

Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell
esni!

Az okmány átvételének helye:
A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.
A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
Telefonszám:
E-mail cím:
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I.A kérelmező adatai
1. Családi neve:
Utóneve(i):
2. Anyja neve:
3. Születési ideje:
4. Családi állapota:
házas
elvált
özvegy

____ év ____ hónap ____ nap
nőtlen/hajadon

5. Útlevelének száma és érvényessége:
6. A pótolandó tartózkodásra jogosító engedély okmány száma és érvényessége:
7. Szálláshelyének/lakóhelyének pontos címe:
Irányítószám:
Helyrajzi szám:
Település:
Kerület:
Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám:
Épület:
Lépcsőház:
Emelet:
II. Családtagra vonatkozó adatok
Rendelkezik magyar állampolgár családtaggal?
igen
nem
Rendelkezik EGT állampolgár családtaggal?

igen

Ajtó:

nem

Magyarországon élő családtagjainak neve:
Születési ideje: ____ év ____ hónap ____ nap
Magyarországi lakóhelye:
III. Bejelentem, hogy a tartózkodásra jogosító engedély okmányom
elveszett.
eltulajdonították.
megsemmisült.
megrongálódott.
IV. Rendelkezik más Európai Uniós tagországban tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel?
igen
nem
Ha igen,
mely tagállamban:
milyen engedéllyel rendelkezik:
okmány száma:
érvényességi ideje:
Az esemény részletes leírása:

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

Elektronikus fizetési eszközzel vagy banki befizetés útján történő fizetés tranzakciós száma:
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TÁJÉKOZTATÓ

A kérelemhez mellékelni kell:




1 db arcfényképet,
a megrongálódott tartózkodásra jogosító engedély okmányt,
egyéb dokumentum (pl. feljelentési jegyzőkönyv, hatósági igazolás stb.)

Az eljárásért a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
Ha az elveszettnek hitt okmányt az új okmány kiadása előtt megtalálják, azt a jogosultjának az illetékes regionális igazgatóság
visszaadja. Amennyiben az ügyfél megtalálja elveszettnek hitt okmányát az új okmánya átvételét követően, kérjük visszajuttatni az
illetékes regionális igazgatóság részére
A hatóság tölti ki!
Az okmány pótlását engedélyezem.
Kelt:………………………………………..

PH

…………………………………………
aláírás

A __________________________ számú megrongálódott tartózkodásra jogosító engedélyt bevontam, és a leadott okmányt
átvettem.
Kelt: ..........................................
P. H.
.........................................................................
(az ügyintéző aláírása)

A __________________________ számú tartózkodásra jogosító engedélyt átadtam.
Kelt: ..........................................
.........................................................................
(a kérelmező aláírása)

………………………………………
átadó ügyintéző aláírás, pecsét
„

”
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10. melléklet a …/2017. (…) BM rendelethez

10. melléklet a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelethez
„41. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

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

Értesítés
kutatói rövid távú mobilitás esetén
1. A harmadik országbeli állampolgár személyes adatai
családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

neme:
férfi

születési idő:

év

hó

nap
állampolgársága:

nő

születési hely (település):

családi állapota:
nőtlen/hajadon
özvegy
ország:

házas
elvált

nemzetisége (nem kötelező kitölteni):

utolsó állandó külföldi lakóhelye:

2. A bejelentés jogalapja:
kutató rövid távú mobilitása
kutató családtagjának rövid távú mobilitása (A kutató neve / születési dátuma:
3. Az első tagállam megnevezése:

)

4. Az első tagállam által kiállított engedély típusa:
Száma:
Érvényességi ideje:
év
hó
nap
5. A kutató / kutató családtagja harmadik országbeli állampolgár útlevelének adatai
útlevél száma:
kiállításának helye, ideje:
év
útlevél típusa:
magánútlevél

hó

nap

érvényességi ideje:
szolgálati

diplomata

egyéb

év

hó

nap

36187

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 226. szám

93
6. Magyarországi kutató szervezet (munkáltató) adatai

név:
székhely címe:
irányítószám:

település:

közterület jellege:

házszám:

tevékenységi kör:

közterület neve:
épület:

lépcsőház:

intézményi akkreditációs
lajstromszám:

7. Munkakör betöltéséhez szükséges
szakképzettsége:

10. Munkavégzés helye(i):
Egyetlen munkavégzési hely van?
igen
nem
Ha igen:
(irányítószám)

emelet:

ajtó:

érvényessége
év
hó

nap

8. Iskolai végzettsége:
9. Magyarországra érkezést
általános iskola
szakiskola
megelőző foglalkozása:
szakmunkásképző
gimnázium
szakközépiskola
technikum
főiskola
egyetem
8 általánosnál kevesebb
A munka természetéből adódóan a munkavégzés A foglalkoztató több –
helye több megye területére terjed ki?
különböző megye területén
igen
nem
lévő – telephelyén fog
Ha igen, a munkavégzés megkezdésének helye:
dolgozni?
igen
nem
(irányítószám)

(cím)
11. Kutatószervezettel kötött megállapodás kelte:
év.
hó
nap

(cím)
12. Munkakör (FEOR szám):

13. A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei:
Az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje:
Az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége:
Nyelvismerete
Egyéb nyelvismerete:
Anyanyelve:
Beszél magyarul?
igen
nem
Korábban dolgozott már Magyarországon?
igen
nem
Ha igen, előző engedélyének érvényességi ideje:
Előző magyarországi foglalkoztatója:
Neve:
Címe:
Elektronikus fizetőeszközzel vagy banki befizetés esetén a befizetést igazoló tranzakciós szám:
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ..........................................

.........................................................................
aláírás
„

”
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11. melléklet a …/2017. (…) BM rendelethez

11. melléklet a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelethez

„42. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM
rendelethez
„42.
melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

Bevándorlási, letelepedési, ideiglenes letelepedési, nemzeti letelepedési és EK letelepedési
okmány meghosszabbítása iránti kérelem
Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀

A hatóság tölti ki!
Kérelmet átvevő hatóság:

Kérelem átvételének dátuma:
Arcfénykép
____ év __ hónap__ nap

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]
KÉRJÜK OLVASHATÓAN, NYOMTATOTT, LATIN
BETŰKKEL KITÖLTENI!

Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell
esni!

Az okmány átvételének helye:
A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.
A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
A kérelmező az okmányt a külképviseleten veszi át (a Harmtv. 35/A.§ alapján kiadott engedély esetén).
Telefonszám:
E-mail cím:

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 226. szám

36189

95

A kérelem jogalapja:
letelepedési engedély okmány meghosszabbítása
bevándorlási engedély okmány meghosszabbítása

ideiglenes letelepedési engedély okmány meghosszabbítása
(„A” betétlap kitöltése szükséges)
nemzeti letelepedési engedély okmány meghosszabbítása
EK letelepedési engedély okmány meghosszabbítás
a Harmtv. 35/A. § alapján kiadott nemzeti letelepedési
okmány hosszabbítása

A meghosszabbítandó tartózkodásra jogosító okmány száma és érvényességi ideje:

A kérelmező adatai
Családi neve:
Utóneve(i):
Születési ideje:
Útlevelének száma és érvényessége:
Lakóhelyének pontos címe:
Irányítószám:
Település:
Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám:
Épület:
Lépcsőház:

év

hónap

nap

Helyrajzi szám:
Kerület:

Emelet:

Ajtó:

Kérem a fenti számú tartózkodásra jogosító okmányom meghosszabbítását.
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: .................................................
...............................................................
(a kérelmező aláírása)
Elektronikus fizetőeszközzel vagy banki befizetés esetén a befizetést igazoló tranzakciós szám:

TÁJÉKOZTATÓ
A kérelemhez mellékelni kell:



1 db arcfényképet,
a meghosszabbítandó tartózkodásra jogosító engedély okmányt,

Az eljárásért a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
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A hatóság tölti ki!
A __________________________ számú lejárt tartózkodásra jogosító engedélyt bevontam, és a leadott okmányt átvettem.
Kelt: ..........................................
P. H.
.........................................................................
(az ügyintéző aláírása)
Az okmány meghosszabbítását engedélyezem.
Kelt:………………………………………..

PH

…………………………………………
aláírás

A __________________________ számú tartózkodásra jogosító engedélyt átvettem/átadtam.
Kelt: ..........................................
.........................................................................
(a kérelmező aláírása)

………………………………………
átadó ügyintéző aláírás, pecsét
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„A” BETÉTLAP
(Az ideiglenes letelepedési engedély meghosszabbításához)
I. Az EU más tagállama által kiállított huzamos tartózkodói jogállást igazoló EK tartózkodási engedély
száma:
érvényességi ideje:
kiállítás ideje:
kiállítás helye:
Magyarországra történő beutazás napja:
II. Magyarországi tartózkodási célja
1. Munkavállalásra vonatkozó adatok
Magyarországi munkáltató neve:
székhelyének címe:
Foglalkoztatóval kötött előzetes megállapodás/foglalkoztatói jogviszonyt igazoló okirat kelte:
év

hónap

2. Jövedelemszerző tevékenységre vonatkozó adatok
Egyéni vállalkozó
Őstermelő
Gazdasági társaság vezető tisztviselője
Gazdasági társaság felügyelő bizottsági tagja
Egyéb, éspedig:

Gazdasági társaság tagja

Önálló vállalkozói, vagy őstermelői tevékenység esetén az erre jogosító igazolvány száma:
A vezetése alatt álló gazdasági társaság adatai
név:
székhely címe
irányítószám:

közterület jellege:

település:

házszám:

közterület neve:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

nap

98
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3. Tanulmányok folytatására vonatkozó adatok
Fogadó oktatási intézmény adatai
név:

képzés jellege:
középfokú képzés
továbbképzés
egyéb képzés

felsőfokú alapképzés

képzés típusa:
előkészítő képzés
alapképzés
4. Egyéb tartózkodási cél megjelölése:

A hatóság tölti ki!
A __________________________ számú lejárt tartózkodásra jogosító engedélyt bevontam, és a leadott okmányt átvettem.
Kelt: ..........................................
P. H.
.........................................................................
(az ügyintéző aláírása)
Az okmány meghosszabbítását engedélyezem.
Kelt:………………………………………..

PH

…………………………………………
aláírás

A __________________________ számú tartózkodásra jogosító engedélyt átvettem/átadtam.
Kelt: ..........................................
.........................................................................
(a kérelmező aláírása)

………………………………………
átadó ügyintéző aláírás, pecsét

„

”
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12. melléklet a …/2017. (…) BM rendelethez

12. melléklet a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelethez
„43. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

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

Bejelentő lap
hallgatói mobilitás esetén
1. A harmadik országbeli állampolgár személyes adatai
családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

neme:
férfi

születési idő:

év

nap
állampolgársága:

hó

nő

születési hely (település):

családi állapota:
nőtlen/hajadon
özvegy
ország:

házas
elvált

nemzetisége (nem kötelező kitölteni):

utolsó állandó külföldi lakóhelye:

2. Az első tagállam megnevezése:
3. Az első tagállam által kiállított engedély típusa:
Száma:
Érvényességi ideje:
év
hó
nap
4. A harmadik országbeli állampolgár útlevelének adatai
útlevél száma:
kiállításának helye, ideje:
év
útlevél típusa:
magánútlevél

hó

nap

érvényességi ideje:
szolgálati

diplomata

év

egyéb

hó

nap

5. Magyarországi oktatási intézmény adatai
név:
székhely címe:
irányítószám:
közterület jellege:

település:
házszám:

épület:

közterület neve:
lépcsőház:

emelet:

ajtó:
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Elektronikus fizetőeszközzel vagy banki befizetés esetén a befizetést igazoló tranzakciós szám:
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ............................................................................

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

”

„
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13. melléklet a 38/2017. (XII. 27.) BM rendelethez
A 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 2. melléklet III. pontja a következő 21. alponttal egészül ki:
„21. Nemzeti letelepedési engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja külképviseleten történő előterjesztés
esetén
30 EUR”

Az emberi erőforrások minisztere 36/2017. (XII. 27.) EMMI rendelete
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási
tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és
szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés d) pontjában és (4) bekezdés
m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 3. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben –,
a 2. alcím, valamint a 2. és 3. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
83. § (6) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása
1. §		
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 20. §-sal egészül ki:
„20. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993.
(IV. 2.) NM rendelet és az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek
meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról,
valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 36/2017.
(XII. 27.) EMMI rendelettel módosított 8. számú mellékletben foglaltakat a 2017. november havi teljesítmények
elszámolásától kell alkalmazni.”
2. §		
Az R1. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Az R1. 8. számú melléklet
a)
1. pontjában a „81,3” szövegrész helyébe a „89,4” szöveg,
b)
2. pontjában a „120” szövegrész helyébe a „132” szöveg,
c)
„54102” megjelölésű sorában a „24 948” szövegrész helyébe a „27 442,8” szöveg,
d)
„54103” megjelölésű sorában a „15 480” szövegrész helyébe a „17 028” szöveg,
e)
10. pontjában a „2 453” szövegrész helyébe a „2 698,3” szöveg,
f)
11. pontjában az „552” szövegrész helyébe a „607,2” szöveg,
g)
13. pontjában a „9 200” szövegrész helyébe a „10 500” szöveg,
h)
14. pontjában a „4 200” szövegrész helyébe az „5 500” szöveg,
i)
19. pontjában a „215” szövegrész helyébe a „236,5” szöveg,
j)
20. pontjában a „310” szövegrész helyébe a „341” szöveg
lép.
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2. Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek
meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és
szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet
módosítása
4. §

(1) Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról,
az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények
elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.
(2) Az R2. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

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

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 36/2017. (XII. 27.) EMMI rendelethez
1. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész a „12610” megjelölésű sort
követően a következő sorral egészül ki:
(Kód

Index

„12611

51

Tevékenység megnevezése

Transztelefonikus EKG alkalmazása akut kardiális kórképekben mentési
feladatok ellátása során

Pont)

3000”

2. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben
végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott
mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész a következő 51. ponttal egészül ki:
„51
9099

International Medical Service LTD. Nemzetközi Gyógyászati Szerviz Kft, Budapest”

Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „12610” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

13

(OENO kód

Cs

„12611

*

14

16

18

Egészségügyi eljárás

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Transztelefonikus EKG alkalmazása akut kardiális kórképekben mentési feladatok
ellátása során
19

22

24

26

28

29

31

32

33

34

38

39

40

46

X

O

48

50

51

54

55

56

O

59

601

604

65

A2

7803

OENO kód2)

12611”
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2. melléklet a 36/2017. (XII. 27.) EMMI rendelethez

36197

36198

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 226. szám

3. melléklet a 36/2017. (XII. 27.) EMMI rendelethez
1. Az R2. 3. melléklet „12601” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:
„12601 EKG végtag és mellkaselvezetéssel
A szív elektromos tevékenységének regisztrálása 12 elvezetéses módszerrel.
Kizárva: 1207R; 12602; 12603; 12604; 12605; 12607; 12608; 12609; 12611”
2. Az R2. 3. melléklet „12604” és „12605” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„12604 EKG telemetriával
A szív elektromos tevékenységének vizsgálata, amikor a beteg otthonában készült EKG felvételt vagy jelet speciális
felszerelésen keresztül észleli és értékeli a vizsgáló orvos az orvosi munkahelyen.
Kizárva: 12601; 12602; 12603; 12605; 12607; 12608; 12609; 12610; 12611
12605 EKG Holter monitorizálása
A szív elektromos tevékenységének legalább 24 óráig történő folyamatos rögzítése speciális felvevővel, majd
a felvétel visszajátszásának lehetősége és értékelése. Indikáció: ingerképzési és vezetési zavarok, valamint
az ST-eltérések vizsgálata.
Kizárva: 12601; 12602; 12603; 12604; 12607; 12608; 12609; 12610; 12611; 89462”
3. Az R2. 3. melléklet „12608” és „12609” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„12608 Transztelefonikus EKG alkalmazása posztoperatív kardiális kórképekben
A szív elektromos tevékenységének vizsgálata a beteg által aktiválható, 12 elvezetés rögzítésére alkalmas
készülékkel. A készülék panasz alatt, vagy az esemény után közvetlenül rögzíti a beteg EKG-jét. Az EKG-t
a memóriában tárolja és az erre a célra felszerelt centrumokba telemedicinalis úton továbbítja. A centrumban
az EKG-t regisztrálják, értékelik, és archiválják. A szakorvos EKG alapján tudja elbírálni a panaszok azonnali
hospitalizációt igénylő voltát. Indikációja: Akut coronaria szindrómás tágításon vagy CABG (Coronary Artery
Bypass Graft) műtéten átesett betegek, akiknél jelentősen csökkent a bal kamra funkció (>30%), intenzív
megfigyelés során a beavatkozás után regisztrált anginás panaszok, valamint intenzív monitorozás során észlelt
kamrai, vagy magas frekvenciájú pitvari átmeneti ritmuszavarok állnak fenn, illetve malignus kamrai és pitvari
eredetű ritmuszavarok (kamrafibrilláció, kamrai tachycardia, pitvarfibrillatio, PSVT) ablációján átesett betegek
számára. Pacemaker beültetést követő állapotokban, congenitalis vitiumok és nagyér malformatiok műtétei után,
illetve szívtranszplantáció utáni rehabilitáció ideje alatt, valamint típusos panaszokat követően elvégzett negatív
eredményű elektrofizológiai vizsgálat után.
Elszámolási lehetőség (maximum): a kardiológiai beavatkozást követő egy hónap időtartam alatt maximum 20
Kizárva: 12601; 12604; 12605; 12607; 12609; 12611; 89410; 89462
12609 Transztelefonikus EKG elektív esetekben
A szív elektromos tevékenységének a vizsgálata a beteg által aktiválható, 12 csatorna rögzítésére alkalmas
készülékkel. A készülék panasz alatt, vagy az esemény (pl. syncope) után közvetlenül, visszamenőleg is
kb. 30 másodpercig rögzíti a beteg EKG-jét. Az EKG-t a memóriában tárolja és az erre a célra felszerelt centrumba
transztelefonikus úton továbbítja. A jel küldés a más módon nem diagnosztizálható kardiális eseményekre
korlátozandó, illetve kiterjed a posztoperatív csoport időn túli (a beavatkozást követően 1 hónapot meghaladó)
eseteire. A centrumban az EKG-t regisztrálják, egyúttal lehetőség van a telefonon történő gyors orvosi tanácsadásra.
Indikációja: Angina pectoris, idült iszkémiás szívbetegség, paroxysmalis pitvari fibrillatio és flutter, paroxysmalis
supraventricularis tachycardia, non sustained kamrai tachycardia, szívritmuszavar megalapozott gyanúja ischaemias
stroke-on átesett, negatív cardiológiai státuszú betegnél.
Elszámolási lehetőség (maximum): havonta 10; évente 1 betegnél maximum 30
Kizárva: 12601; 12604; 12605; 12607; 12608; 12611; 89410; 89462”
4. Az R2. 3. melléklete a „12610” megjelölésű részt követően a következő rendelkezéssel egészül ki:
„12611* Transztelefonikus EKG alkalmazása akut kardiális kórképekben mentési feladatok ellátása során
A szív elektromos tevékenységének vizsgálata a beteget ellátó egészségügyi szakszemélyzet által aktiválható,
12 elvezetés rögzítésére alkalmas készülékkel. A készülék panasz alatt, vagy az esemény után közvetlenül rögzíti
a beteg EKG-jét. Az EKG-t a memóriában tárolja és az erre a célra felszerelt centrumokba telemedicinalis úton
továbbítja. A centrumban az EKG-t regisztrálják, értékelik, és archiválják. Egyúttal lehetőség van az azonnali
telefonon történő gyors szakorvosi konzíliumra és szükség esetén tanácsadásra. Indikációja: Akut miokardiális
infarktus (STEMI+nSTEMI), valamint annak észlelő orvos által megalapozott gyanúja esetén kizárólag mentési
feladatok ellátása során. A sikeres újraélesztést követő állapot, amikor a szívleállásnak más egyértelmű oka (súlyos
trauma, akut agyi történés, kivérzés stb.) nem merül fel. Keringést megingató életveszélyes pitvari és kamrai
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ritmuszavarok alatt vagy közvetlenül azt követően rögzített EKG-n még jelentős ST-T eltérés látható, ami felveti
a háttérben infarctus gyanúját, továbbá egyidejű veleszületett járulékos ingerületvezető köteg(ek), hosszú
QT szindróma (pl. Brugada sy.) jelenléte esetén.
Elszámolási lehetőség (maximum): havonta 5
Kizárva: 12601; 12604; 12605; 12608; 12609; 89410; 89462”
5. Az R2. 3. melléklet „89410” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:
„89410 EKG monitorizálás
A beteg szív elektromos működésének folyamatos követése.
Kizárva: 1207R; 12607; 12608; 12609; 12611”
6. Az R2. 3. melléklet „89462” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:
„89462 Cardio Tens vizsgálat
A vérnyomás és 2 csatornán az EKG monitorozása 24 órán át, majd a felvétel számítógépes értékelése.
Kizárva: 12605; 12607; 12608; 12609; 12611; 89461”

A földművelésügyi miniszter 67/2017. (XII. 27.) FM rendelete
egyes miniszteri rendeletek földminősítési tárgyú módosításáról
Az 1. alcím tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (3) bekezdés e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 5. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró, a fővárosi és megyei
kormányhivatal irányítására kijelölt miniszterrel egyetértésben,
a 2. alcím tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 5. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a következőket rendelem el:

1. A földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének
részletes szabályairól szóló 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet módosítása
1. §		
A földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes
szabályairól szóló 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet [a továbbiakban: 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet] 1. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet hatálya a földvédelmi és a földminősítési hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatalok, továbbá járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban együtt: eljáró hatóság) által
lefolytatásra kerülő, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben (a továbbiakban: Tfvt.) meghatározott
a) földvédelmi hatósági és földvédelmi szakhatósági, valamint
b) földminősítési
eljárások során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban: díj) mértékének megállapítására, valamint a díj
megfizetésének szabályaira terjed ki.”
2. §		
A 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet a 2. §-t megelőzően a következő 1. alcím címmel egészül ki:
„1. A földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjára vonatkozó szabályok”
3. §		
A 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet a következő 2/A. §-sal és azt megelőzően a következő 2. alcím címmel egészül ki:
„2. A földminősítési hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjára vonatkozó szabályok
2/A. § (1) Az első fokon kérelemre indult földminősítési eljárásért – a Tfvt. 30/A. § (2) bekezdésében meghatározott
eseteket kivéve – az eljárással érintett földrészletek számától függetlenül, az érintett terület nagysága szerint
számított, a (2) bekezdésben meghatározott díjat kell fizetni.
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(2) A díj összege a földminősítési eljárással érintett
a) 10 000 m2-nél kisebb területnagyságú terület esetén 20 000 Ft,
b) 10 000–50 000 m2 közötti területnagyságú terület esetén 30 000 Ft,
c) 50 001–100 000 m2 közötti területnagyságú terület esetén 36 000 Ft,
d) minden további megkezdett 100 000 m2 területnagyságú terület esetén további 20 000 Ft.
(3) A földminősítési eljárásban igénybe vehető valamennyi jogorvoslati eljárásért az (1) bekezdésben foglaltak
szerint a (2) bekezdésben meghatározott összegű díjat kell fizetni.”
4. §		
A 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet a 3. §-t megelőzően a következő 3. alcím címmel egészül ki:
„3. Az igazgatási szolgáltatási díjakra vonatkozó közös szabályok”
5. §		
A 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A díjat a földvédelmi eljárás lefolytatását kérelmezőnek, vagy bejelentőnek illetve a földminősítési eljárás
lefolytatását kérelmezőnek (a továbbiakban együtt: ügyfél) kell megfizetnie.”
6. §		
A 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet a 8. §-t megelőzően a következő 4. alcím címmel egészül ki:
„4. Záró rendelkezések”

2. A földminősítés részletes szabályairól szóló 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet módosítása
7. §		
A földminősítés részletes szabályairól szóló 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet [a továbbiakban: 47/2017. (IX. 29.)
FM rendelet] 1. mellékletében a „144” szövegrész helyébe a „145” szöveg lép.
8. §		
A 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezés
9. §		
Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

		

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 67/2017. (XII. 27.) FM rendelethez
A 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat Kesznyéten településhez tartozó sora helyébe
a következő sor lép:
„
(Település

Becslőjárás)

Kesznyéten
186
							

”
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A földművelésügyi miniszter 68/2017. (XII. 27.) FM rendelete
a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő
lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet módosításáról
A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés f ) pontjában, valamint
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 16.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 16.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő
lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő i) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„i) termelési napló: az e rendelet szerinti támogatással érintett ipari célú nyers alkohol előállításához felhasznált
borászati melléktermékekről és azok felhasználásával előállított ipari célú nyers alkohol termékekről borászati
melléktermékenként, naprakészen vezetett nyilvántartás.”
2. §		
Az R. 4. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szőlőtörköly esetében ellenőrzés melletti kivonásként a következő eljárásokat lehet alkalmazni:)
„g) engedélyes hulladékkezelő részére történő igazolt átadás,”
3. §		
Az R. 4. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Borseprő esetében ellenőrzés melletti kivonásként a következő eljárásokat lehet alkalmazni:)
„d) engedélyes hulladékkezelő részére vagy szennyvíztisztító telep részére történő igazolt átadás,”
4. §		
Az R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: vámhatóság)
a) a Kincstár részére minden év június 30. napjáig megküldi a tárgyév vonatkozásában a Magyarországon bejegyzett
székhelyű azon lepárlást végző adóraktárak jegyzékét, amelyek a 2207 10 vámtarifaszámú alkoholterméket állítanak
elő,
b) a Kincstár részére minden tárgyhót követő hónap 10. napjáig megküldi a tárgyhó vonatkozásában az adóraktárak
adatszolgáltatása alapján a támogatás alapjául szolgáló ipari célú nyers alkoholra vonatkozóan a jövedéki adóról
szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet
(a továbbiakban: jövedéki vhr.) 1. melléklete szerinti nyilvántartásából a jövedéki adóról szóló 2016. évi
LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 24. §-a alapján szolgáltatott adatokat napi bontásban.”
5. §		
Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) Borászati melléktermékek lepárlás útján történő megsemmisítése esetében a borágazatban megvalósuló
nemzeti támogatási programok tekintetében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása
szabályainak megállapításáról szóló, 2016. április 15-i 1150/2016/EU bizottsági végrehajtási rendelet 18. cikkének
(1) bekezdésében meghatározott mértékű támogatás igényelhető.
(2) A forintban kifejezett támogatási összeg meghatározásakor az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és
az euro használata tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2014. március 11-i 907/2014/EU felhatalmazáson
alapuló bizottsági rendelet 30. cikkének (2) bekezdésében meghatározott, az Európai Központi Bank által jegyzett
forint/euró átváltási árfolyamot kell figyelembe venni.
(3) Az e rendelet alapján az adott pénzügyi évre vagy pénzügyi évekre kifizethető támogatási keretösszegről
a miniszter az adott pénzügyi év augusztus 1-jéig tájékoztatja a Kincstárt, amely a keretösszegről közleményt tesz
közzé.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott keretösszeg változásáról a miniszter tájékoztatja a Kincstárt, amely
a módosított keretösszegről közleményt tesz közzé.”
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6. §		
Az R. 16. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a (2) bekezdés a következő c) és h) ponttal
egészül ki:
(A támogatási kérelemhez mellékelni kell a következőket:)
„b) a borászati melléktermékek lepárlására vonatkozóan a jövedéki vhr. 1. melléklete szerinti, borászati
melléktermék típusonként elkészített, adóraktári nyilvántartás másolatait azokra a hónapokra, amelyekben az adott
borászati melléktermékeket lepárolták,
c) a termelési napló másolatát, amely tartalmazza a lepárlás időpontját, a felhasznált alapanyag mennyiségét,
számított alkoholtartalmát, a szeszmérő gép számát, induló és záró óraállását, az előállított ipari célú nyers alkohol
mennyiségét literben és az előállított ipari célú nyers alkohol alkoholtartalmát térfogatszázalékban, valamint
térfogatszázalék/hektoliterben,
h) a jövedéki vhr. 49. §-a szerint kérelmezett helyszíni szemléről készült jegyzőkönyvet.”
7. §		
Az R. 19. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A támogatott ipari célú nyers alkohol hasznosításra történő átadása abban az esetben kezdhető meg, amennyiben
az átadó lepárlóüzem a hasznosító hasznosítás céljára vonatkozó nyilatkozatával rendelkezik, és amelyet legkésőbb
az (1) bekezdés szerinti értesítéssel egyidejűleg megküldtek a Kincstár részére. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell:]
„a) a hasznosító azonosító adatait (cégnév, cím, telephely, adóraktári engedély száma),”
8. §		
Az R. 24. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet)
„a) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK,
az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 52. cikkének,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
9. §		
Az R.
a)
9. § (1) bekezdésében az „555/2008/EK rendelet 24. cikke” szövegrész helyébe az „1308/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 52. cikke” szöveg,
b)
11. § (1) bekezdésében az „555/2008/EK rendelet 24. cikke” szövegrész helyébe az „1308/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 52. cikke” szöveg,
c)
17. § (5) bekezdésében a „jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.)” szövegrész
helyébe a „Jöt.” szöveg
lép.
10. §		
Hatályát veszti az R.
a)
4. § (2) bekezdés e) pontja,
b)
9. § (6) bekezdésében az „a rakodást követő 30 napon belül” szövegrész,
c)
16. § (1) bekezdés g) pontja,
d)
17. § (7) bekezdésében a „keretengedély vagy” szövegrész,
e)
19. § (3) bekezdés c) és d) pontja.
11. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter
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A földművelésügyi miniszter 69/2017. (XII. 27.) FM rendelete
az egyes agrárszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Az 1. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (4) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (4) bekezdés d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés
6–8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 9. alpontjában, valamint
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az 5. és 11. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés
17. és 20. pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés
21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. § (11) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,
a 9., 10., 16. és 20. alcím b) pontja tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi
CLIX. törvény 30. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés
5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 14. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 3., 8–11.,
14. és 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (2) bekezdés b) és
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17. alcím tekintetében a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés b) és
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 18. és 19. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 20. alcím a) pontja tekintetében a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 11/B. §-ának
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 20. alcím c) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az 1–3., 5–6., 11., 13., 14. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. és 10. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. és
2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7–9., 12., 16–19. és 20. alcím b) és c) pontja tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 15. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 10. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 20. alcím a) pontja tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. §
5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8–10., 16., 18–19. és 20. alcím b) pontja tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben,
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a 12. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,
a következőket rendelem el:

1. A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló
32/1999. (III. 31.) FVM rendelet módosítása
1. §

(1) A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet
[a továbbiakban: 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet] 11/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A képesítési bizonyítványt megszerző személy valamennyi állattartó telepen végezhet állatjóléti felelősi
tevékenységet, állatfajtól és állatlétszámtól függetlenül.”
(2) A 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 11/A. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az Európai Unió tagállamának állampolgára által szerzett, a (9) bekezdés követelményeit magába foglaló,
képesítési bizonyítvánnyal igazolt képesítés a (3) bekezdés szerinti állatvédelmi képzésen való részvétellel
egyenértékűnek minősül, melynek elismerésére a NÉBIH képesítési bizonyítványt ad ki.”
(3) A 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 15. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 11/A. § (4) és (10) bekezdése szerinti, megújítási kötelezettséggel kiadott bizonyítványokat határozatlan
időre kiadottnak kell tekinteni.”

2. §		
Hatályát veszti a 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 11. számú mellékletében foglalt táblázat 2.2. pontja.

2. Az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól
szóló 3/2001. (II. 23.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet módosítása
3. §

(1) Az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001.
(II. 23.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet [a továbbiakban: 3/2001. (II. 23.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes
rendelet]
a)
12. § (1) bekezdésében az „engedélyezése iránti kérelemnek” szövegrész helyébe a „bejelentésnek” szöveg,
b)
12. § (2) bekezdésében az „Az engedélykérelemhez” szövegrész helyébe az „A bejelentéshez” szöveg,
c)
12. § (4) bekezdésében az „Az engedélyben” szövegrész helyébe az „A nyilvántartásba vételi határozatban”
szöveg
lép.
(2) A 3/2001. (II. 23.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló
7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosítása
4. §

(1) A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
[a továbbiakban: 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet]
a)
16. § (1) bekezdésében a „NÉBIH” szövegrészek helyébe a „járási hivatal” szöveg,
b)
16. § (3) bekezdésében a „NÉBIH” szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg
lép.
(2) A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 8. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. §		
Hatályát veszti a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 8. számú melléklet I. rész 3. pontja.

4. A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási
Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet módosítása
6. §

(1) A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló
99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet [a továbbiakban: 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet] 23. § (1) bekezdése a következő
h) ponttal egészül ki:
(A marhalevél első oldalának perforációval elválasztott felső – más tagállamba, illetve harmadik országba történő
kiszállításkor útlevélként funkcionáló – része legalább az alábbi adatokat tartalmazza:)
„h) az elektronikus azonosító típusát, amennyiben azt az állaton elhelyezték.”
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(2) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet a következő 42. §-sal egészül ki:
„42. § Ez a rendelet a 64/432/EGK tanácsi irányelvnek a tagállami felügyeleti hálózat részét képező számítógépes
adatbázisok tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/64/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
7. §		
Hatályát veszti a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 40. § (2) bekezdése.

5. A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és
leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet módosítása
8. §		
A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló
70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet]
a)
5. § (4) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 18. § (3) bekezdésében
az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe a „megyei
kormányhivatal” szöveg,
b)
7. § (2) bekezdésében az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrészek helyébe
a „megyei kormányhivatal” szöveg,
c)
7. § (3) bekezdésében az „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe
az „A megyei kormányhivatal” szöveg,
d)
14. § (2) bekezdésében a „megyei kormányhivatal” szövegrészek helyébe a „járási hivatal” szöveg,
e)
2. számú melléklet 2. pontjában a „járási főállatorvosnak” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak” szöveg
lép.
9. §		
Hatályát veszti a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 2. és 3. számú mellékletében az „Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatósága” szövegrész.

6. Az állati eredetű termékek Európai Unión belüli kereskedelmének állat-egészségügyi ellenőrzéséről
szóló 52/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosítása
10. §		
Az állati eredetű termékek Európai Unión belüli kereskedelmének állat-egészségügyi ellenőrzéséről szóló 52/2004.
(IV. 24.) FVM rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha valószínűsíthető, hogy e § szerinti követelményeket nem teljesítették, a járási hivatal elvégzi a szükséges
ellenőrzést.”

7. A géntechnológiával módosított, a hagyományos, valamint az ökológiai gazdálkodással termesztett
növények egymás mellett folytatott termesztéséről szóló 86/2006. (XII. 23.) FVM rendelet módosítása
11. §		
A géntechnológiával módosított, a hagyományos, valamint az ökológiai gazdálkodással termesztett növények
egymás mellett folytatott termesztéséről szóló 86/2006. (XII. 23.) FVM rendelet 9. §-ában a „megyei kormányhivatal
növény- és talajvédelmi igazgatósága” szövegrész helyébe a „növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró
megyeszékhely szerinti járási hivatal” szöveg lép.

8. A birtok-összevonási célú termőföldvásárlás támogatásáról szóló
99/2007. (IX. 19.) FVM rendelet módosítása
12. §		
A birtok-összevonási célú termőföldvásárlás támogatásáról szóló 99/2007. (IX. 19.) FVM rendelet
a)
1. § c) pontjában az „a vidékfejlesztési” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős” szöveg,
b)
1. § d) pontjában, 8. §-ában, Melléklet B) rész 6. és 8. pontjában a „Vidékfejlesztési” szövegrész helyébe
a „Földművelésügyi” szöveg,
c)
3. § (3) bekezdés d) pontjában a „megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága (a továbbiakban:
földművelésügyi igazgatóság)” szövegrész helyébe a „földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró
megyeszékhely szerinti járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)” szöveg,
d)
5. § (2) bekezdésében a „földművelésügyi igazgatósághoz” szövegrész helyébe a „járási hivatalhoz” szöveg,
e)
6. § (2) bekezdésében a „földművelésügyi igazgatóság” szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg,
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f)
g)

h)
lép.

6. § (3) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében a „földművelésügyi igazgatóság” szövegrészek helyébe a „járási
hivatal” szöveg,
Melléklet B) rész 1. pontjában az „az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyőrség,
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóság” szövegrész helyébe
az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő” szöveg,
Melléklet C) részében a „Vidékfejlesztési” szövegrészek helyébe a „Földművelésügyi” szöveg

9. A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis)
támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet módosítása
13. §		
A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló
41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet
a)
5. § (2) bekezdésében a „megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága (a továbbiakban:
földművelésügyi igazgatóság)” szövegrész helyébe a „földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró
megyeszékhely szerinti járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)” szöveg,
b)
5. § (7) bekezdésében a „földművelésügyi igazgatóságnál” szövegrész helyébe a „járási hivatalnál” szöveg
lép.

10. Az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló
102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet módosítása
14. §		
Az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet
[a továbbiakban: 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet] 2. számú mellélet 3. pontjában az „az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő” szöveg lép.
15. §		
Hatályát veszti a 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet 2. számú melléklet 3. pontjában az „az Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság” szövegrész.

11. A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet
módosítása
16. §		
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdésében,
valamint (5) bekezdés g) pontjában a „megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg lép.

12. A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami
hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes
rendelet módosítása
17. §

(1) A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás
igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelet [a továbbiakban:
64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelet] 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat a döntés véglegessé válását követő harminc napon belül kérelmezheti az illetékes
adóhatóságnál az odaítélt hozzájárulásnak a 10032000-01220191-52100008 Szakmai költségvetési fejezeti alszámla
Nemzeti agrártámogatások számláról történő kifizetését.”
(2) A 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelet 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A járási hivatal az igényelt és a megítélt állami hozzájárulásokról nyilvántartást vezet, amelyről – a működő
őrszolgálatok és mezőőrök egyedi azonosításra nem alkalmas adataival együtt – a 2. § (1) bekezdése szerinti
benyújtási határidőt követő hónap 15. napjáig, a 3. számú melléklet szerinti formában statisztikai célú adatot
szolgáltat az agrárpolitikáért felelős miniszter részére.”
(3) A 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelet 4. § (2) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé
vált” szöveg lép.
(4) A 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelet a 3. melléklet szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.
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13. A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosítása
18. §		
A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 38. melléklete a 4. melléklet
szerint módosul.

14. A növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található
megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről szóló
66/2010. (V. 12.) FVM rendelet módosítása
19. §		
Hatályát veszti a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található
megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről szóló 66/2010.
(V. 12.) FVM rendelet 14. § (5) és (6) bekezdése.

15. Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló
25/2013. (IV. 16.) VM rendelet módosítása
20. §		
Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV. 16.)
VM rendelet 55. § (2) bekezdésében a „járási hivatal hoz” szövegrész helyébe a „járási hivatalhoz” szöveg lép.

16. A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló
43/2014. (XII. 29.) FM rendelet módosítása
21. §		
A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.)
FM rendelet
a)
1. § a) pontjában az „akkreditált” szövegrész helyébe az „engedélyezett” szöveg,
b)
13. § (3) bekezdés b) pontjában a „származásigazolást” szövegrész helyébe a „származás-ellenőrzést” szöveg,
c)
27. § (2) bekezdésében, 57. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 58. § (1) bekezdésében az „akkreditált”
szövegrész helyébe az „elismert” szöveg,
d)
31. § (1) bekezdésében, 55. § (1) bekezdésében az „akkreditációval” szövegrész helyébe az „elismeréssel”
szöveg
lép.

17. A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő Közösségi Marketing Alapba történő
befizetésről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről szóló 2/2015. (II. 6.) FM rendelet
módosítása
22. §		
A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő Közösségi Marketing Alapba történő befizetésről szóló
piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről szóló 2/2015. (II. 6.) FM rendelet 5. §-ában a „2017.” szövegrész helyébe
a „2020.” szöveg lép.

18. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló
9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása
23. §		
A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 19. §
(5) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„A megyeszékhely szerinti járási hivatal az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását igazoló hatósági
bizonyítvány kiállítása során megkereséssel fordulhat a Kincstárhoz, a fővárosi és megyei kormányhivatal
ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró, területileg illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalához, valamint
a NÉBIH-hez, továbbá figyelembe veszi”
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19. Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 29/2017. (VI. 7.) FM rendelet
módosítása
24. §		
Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 29/2017. (VI. 7.) FM rendelet 3. § (5) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kérelmező a 2. melléklet szerinti adattartalmú előzetes jóváhagyás iránti kérelmét a Magyar Államkincstár
(a továbbiakban: Kincstár) által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül minden
évben március 1. és március 31. között a 3. §-ban foglaltak szerint nyújthatja be. Az előzetes jóváhagyási kérelem
benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő.”

20. Hatályon kívül helyező rendelkezések
25. §		
Hatályát veszti
a)
a szakértői névjegyzék összeállításának és a szakértő kirendelésének szabályai a földkiadó bizottság
eljárásában szóló 18/1995. (VI. 2.) FM rendelet;
b)
a vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 27/2008.
(III. 12.) FVM rendelet;
c)
a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról szóló 19/2014. (X. 29.) FM rendelet.

21. Záró rendelkezés
26. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,

		
		

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelethez
A 3/2001. (II. 23.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet Mellékletében szereplő negyedik táblázat „Pintyfélék
(Fringillidae spp.), sármányfélék (Emberizidae spp.), tangarafélék (Thraupidae spp.)” sora helyébe a következő sor lép:
„
Minden további

Különböző (n) létszámú csoport
MADARAK

(n)

Pintyfélék (Fringillidae
spp.), sármányfélék
(Emberizidae spp.),
tangarafélék (Thraupidae
spp.)

külső röpde

létszám

1–20

egyed

belső röpde

külső

belső

Speciális

röpde

röpde

előírások

terület

térfogat

terület

térfogat

terület

terület

m2

m3

m2

m3

m2

m2

4

12

4

12

0,25

0,25

”
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2. melléklet a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelethez
1. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 8. számú melléklet I. rész 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A járási hivatal a rendelet 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a kutatási tevékenységhez
szükséges anyag behozatalához és szállításához előírt hatósági engedélyt (a továbbiakban: engedély) akkor adja ki, ha
a) a kérelem 16. § (2) bekezdésben foglaltaknak,
b) a kutatási tevékenység jellege, célja, és az ehhez szükséges behozatalra, szállításra szánt kutatási anyag a 16. §
(1) bekezdésben foglalt feltételeknek,
c) a kérelemben feltüntetett zárlati vagy vizsgálati hely az 5. és a 6. pont előírásainak megfelel, továbbá
d) a tevékenységet végző személyi állomány rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges növényegészségügyi
szakismerettel.”
2. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 8. számú melléklet I. rész 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Az engedély kiadását követően a járási hivatal folyamatosan ellenőrzi a zárlati körülmények betartását.”

3. melléklet a 69 /2017. (XII. 27.) FM rendelethez
„3. számú melléklet a 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelethez

Adatszolgáltatás az állami hozzájárulások mértékéről
… Megyei Kormányhivatal/ … Járási Hivatal
… év

… negyedév

Mezei őrszolgálat aktuális száma (db)
Mezőőrök aktuális száma (fő)
Újonnan alakult őrszolgálat száma (db)
Újonnan felvett mezőőrök száma (fő)
Mely település(ek)en működik őrszolgálat?
igényelt
Működési, fenntartási költségek (Ft)
kifizetett
igényelt
Megalakulási költségek (Ft)
kifizetett
”
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4. melléklet a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelethez
A 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 38. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában szereplő táblázat a következő 49–51. sorral
egészül ki:
„
A.

B.

C.

Sorszám

Tudományos név

Kereskedelmi megnevezés (faj neve)

49.

Mallotus villosus

Csuklyáshal

50.

Euphasia superba

Sarki krill rák

51.

Scyliorhinus canicula

Kispettyes macskacápa

D.
Megengedett további kereskedelmi
megnevezés

”

A nemzeti fejlesztési miniszter 56/2017. (XII. 27.) NFM rendelete
a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek
közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet módosításáról
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 27. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek
közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) E rendelet alkalmazásában túlsúlyos járműnek minősül az a jármű vagy járműszerelvény, amely
a) össztömeg vonatkozásában
aa) kéttengelyes jármű esetén a 20 tonnát,
ab) háromtengelyes jármű vagy csuklós jármű esetén a 26 tonnát,
ac) négy- vagy ennél több tengelyes jármű vagy csuklós jármű esetén a 32 tonnát,
ad) háromtengelyes járműszerelvény esetén a 28 tonnát,
ae) négytengelyes járműszerelvény esetén a 38 tonnát,
af ) öt- vagy ennél több tengelyes járműszerelvény esetén a 40 tonnát,
b) tengelyterhelés vonatkozásában
ba) a jármű bármely tengelye, valamint
bb) két tengelyből álló tengelycsoport esetén, ha a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága kisebb, mint
1,00 méter,
a 11,5 tonnát,
c) tengelycsoport-terhelés vonatkozásában
ca) két tengelyből álló tengelycsoport esetén, ha a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága legalább
1,00 méter, de 1,30 méternél kisebb, a 16,0 tonnát,
cb) két tengelyből álló tengelycsoport esetén, ha a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága legalább
1,30 méter, de 1,80 méternél kisebb, a 19,0 tonnát,
cc) három tengelyből álló tengelycsoport esetén, ha a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága
1,30 méternél kisebb, a 22,0 tonnát,
cd) három tengelyből álló tengelycsoport esetén, ha a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága legalább
1,30 méter, de 1,80 méternél kisebb, a 24,0 tonnát, valamint
ce) háromnál több, páratlan számú tengelyből álló tengelycsoportban elhelyezkedő, a (4) bekezdés b) pontja szerint
képzett, három tengelyből álló tengelycsoport esetén 28,5 tonnát
meghaladja.
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(1a) E rendelet alkalmazásában túlméretes járműnek minősül az a jármű, vagy járműszerelvény, amely mérete
vonatkozásában:
a) a 4,00 méter magasságot,
b) a 2,6 méter szélességet,
c) szóló jármű esetén a 12,0 méter hosszúságot, a d) alpont kivételével,
d) az f ) alpontba nem tartozó autóbusz esetén a 15,0 méter hosszúságot,
e) nyergesvontatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvény esetén a 16,50 méter hosszúságot, valamint
f ) az e) alpontba nem tartozó járműszerelvény vagy csuklós autóbusz esetén a 18,75 méter hosszúságot
meghaladja.”
(2) Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A jármű az eltérés mértéke szerint lehet
a) kis mértékben
aa) ha az eltérés 5%-nál kisebb,
ab) ha az eltérés 5% vagy annál nagyobb és 10%-nál kisebb,
b) nagy mértékben – ha az eltérés 10% vagy annál nagyobb és 20%-nál kisebb –,
c) rendkívüli mértékben,
ca) ha az eltérés 20% vagy annál nagyobb és 30%-nál kisebb,
cb) ha az eltérés 30% vagy annál nagyobb és 50%-nál kisebb,
d) különösen nagy mértékben – ha az eltérés 50% vagy annál nagyobb –
túlsúlyos, illetve túlméretes jármű.”
2. §		
Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Egyedi elbírálás alapján kell a hozzájárulásról dönteni, ha a jármű vagy járműszerelvény túlsúlyos és
a megengedetthez képest
a) az össztömeg vonatkozásában 20%,
b) a tengelyterhelés vonatkozásában – a 15. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kivétellel – 5%,
c) a tengelycsoport terhelés vonatkozásában a 15. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kivétellel 20%,
vagy annál nagyobb az eltérés mértéke.
(4) Egyedi elbírálás alapján kell a hozzájárulásról dönteni, ha a jármű vagy járműszerelvény túlméretes és a mérete
a) a magasság vonatkozásában a – 16. § (1a) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel – 4,30 métert,
b) a szélesség vonatkozásában a – 16. § (1a) bekezdés b) pontjában foglalt kivétellel – 3,20 métert,
c) a hosszúság vonatkozásában járműszerelvény esetén a – 16. § (1a) bekezdés c) pontjában foglalt kivétellel –
22,50 métert – egyéb esetekben a megengedetthez képest a 120%-ot –
eléri vagy meghaladja.”
3. §

(1) Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hozzájárulás kiadására jogosult közútkezelő a hozzájárulásban a hozzájárulást kérelmező részére a kérelmező
által megjelölt jármű vonatkozásában meghatározza
a) azt az útvonalat, amelyen a túlsúlyos, illetve túlméretes jármű közlekedhet,
b) azokat a feltételeket, amelyek a túlsúlyos, illetve túlméretes jármű közlekedése során biztosítják a közút és
tartozékainak védelmét, valamint a közúti közlekedés biztonságának megóvását, és
c) a túlsúlyos járművön a hozzájárulás időbeli hatálya alatt alkalmazható tengelykiosztást.”
(2) Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az eseti hozzájárulás a kérelmező által megjelölt napon és további három napon – összesen négy egymást
követő naptári napon – hatályos, és az abban megjelölt útvonalon történő egyszeri közlekedésre jogosít.”
(3) Az R. 4. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (8), (9) és
(10) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A határozott időre szóló hozzájárulás korlátlan számú közlekedésre jogosít fel, az abban szereplő útvonalon
vagy közúthálózaton a hozzájárulásban megjelölt járművel, a hozzájárulásban meghatározott túlsúly-, vagy
túlméretnél nem nagyobb eltéréssel.
(7) Az egyszerűsített eljárás keretében határozott időre megadott hozzájárulás vonatkozhat kijelölt útvonalra vagy
a közúthálózatra.
(8) A kijelölt útvonalra vonatkozó hozzájárulás a hozzájárulásban megjelölt útvonalon, a közúthálózatra szóló hozzájárulás
– közútkezelő által közúti jelzőtáblával elrendelt korlátozásokkal érintett útszakaszt ide nem értve – a közúthálózat
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egészén történő közlekedésre jogosít a hozzájárulásban megadott járművel, a túlsúlyos, illetve túlméretes közlekedésre
vonatkozóan megadott paramétereknél nem nagyobb paraméterek esetén.
(9) A (2) bekezdés szerint kiadott hozzájárulásban, egy vontatóból és egy pótkocsiból, vagy egy nyergesvontatóból
és félpótkocsiból álló járműszerelvény esetén, egy vontató vagy nyergesvontató és legfeljebb öt pótkocsi vagy
félpótkocsi szerepelhet.
(10) A határozott időre szóló hozzájárulás túlméretes jármű esetében 16. § (1a) bekezdésben meghatározott
méretekig, össztömeg túlsúlyos esetében 50%-nál, tengelytúllépés esetén a 10%-nál, tengelycsoport terhelés
esetén 30%-nál nem nagyobb túllépés esetén adható ki.”
4. §		
Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jármű össztömegét, tengelyterhelését, tengelycsoport-terhelését és méretét a közúti közlekedésről szóló
törvényben meghatározott ellenőrző hatóság, illetve a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben kijelölt közútkezelő
a) nem automatikus működésű berendezéssel megvalósított mérés,
b) automatikus működésű berendezéssel megvalósított mérés
útján ellenőrzi.”
5. §

(1) Az R. 7. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő 1a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. autómentő jelleggel rendelkező jármű: a 3,5 tonna össztömeget meghaladó, daruval, hidroplatóval vagy
emelővillával felszerelt, a felépítményének kialakításánál fogva csak jármű mentésére alkalmas gépkocsi,
1a. csuklós jármű: M2 vagy M3 kategóriájú, három- vagy ennél több tengelyes csuklós autóbusz,”
(2) Az R. 7. §-a a következő 7a. ponttal egészül ki:
„7a. mutatványos tevékenységi körbe sorolt jármű: különleges felépítményű járművel végzett cirkuszi és vidámparkberendezés szállítás céljára használt jármű,”

6. §

(1) Az R. 8. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A túlsúlyos, illetve túlméretes járművek közlekedéséhez a hozzájárulás megadására)
„b) kizárólag helyi közutat érintő közlekedés esetén
ba) a főváros közigazgatási területén a Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:
BK Zrt.),
bb) egyéb esetekben a közút kezelője,
c) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség) által üzemben
tartott, továbbá a Honvédség érdekében más üzembentartó által üzemben tartott, illetve külföldi fegyveres erők
által üzemben tartott járművek közlekedése esetén a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet
meghaladó honvédségi járművek közúti közlekedéséről szóló miniszteri rendelet által meghatározott szerv”
(jogosult.)
(2) Az R. 8. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az (1) bekezdés szerinti kérelem egy jármű vagy járműszerelvény egy útvonalán egyszeri utazásra nyújtható
be, amely tartalmazhat a kiinduló cím és a célcím között más címet is, de a túlsúlyos, illetve túlméretes közlekedésre
vonatkozó adatokban változást nem tartalmazhat. Amennyiben az útvonalon akár a túlméret, akár a túlsúly
növekedését okozó változás áll be, a megváltozott túlméret vagy túlsúly tekintetében különálló kérelmet kell
benyújtani.”
(3) Az R. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az eljárási díj mértékét az 1. mellékletben foglaltak szerint kell megállapítani.”

7. §

(1) Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A megengedett legnagyobb össztömeget, a megengedett legnagyobb tengelyterhelést, illetve tengelycsoportterhelést meghaladó járművek közlekedése után túlsúlydíjat kell fizetni.”
(2) Az R. 10. § (10) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A határozott időre szóló hozzájárulás megadása során)
„a) a megadott útvonalra szóló túlsúlyos, illetve túlméretes járművek közlekedése esetén a túlsúlydíjat, illetve
a túlméretdíjat a 2. melléklet,”
[szerint kell kiszámolni a (11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.]
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(3) Az R. 10. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A túlsúlydíj mértéke határozott időre szóló hozzájárulás megadása során
a) napi hozzájárulás esetén az eseti hozzájárulás (10) bekezdés szerinti díjának kétszerese,
b) heti hozzájárulás esetén az eseti hozzájárulás (10) bekezdés szerinti díjának négyszerese,
c) havi hozzájárulás esetén az eseti hozzájárulás (10) bekezdés szerinti díjának tízszerese,
d) negyedéves hozzájárulás esetén az eseti hozzájárulás (10) bekezdés szerinti díjának húszszorosa,
e) féléves hozzájárulás esetén az eseti hozzájárulás (10) bekezdés szerinti díjának harmincszorosa,
f ) éves hozzájárulás esetén az eseti hozzájárulás (10) bekezdés szerinti díjának ötvenszerese.”
8. §		
Az R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § A hozzájárulás kiadására jogosult szerv a hozzájárulás iránti igényt elutasítja, ha a túlsúlyos, illetve túlméretes
jármű közlekedéséhez a hozzájárulás egyedi elbírálás alapján adható csak meg, és
a) a szállítmány más közlekedési eszközzel továbbítható, és az nem jár a szállítás költségeinek aránytalan
megnövekedésével,
b) a közút teherbírása és műszaki állapota alapján nem alkalmas arra, hogy a túlsúlyos, illetve túlméretes jármű azon
közlekedjék,
c) más közútkezelő, vasútiátjáró-kezelő vagy más létesítménykezelő nem adja egyetértését a hozzájárulás
kiadásához vagy
d) a közút alatt elhelyezett nyomvonal jellegű létesítmények vagy a közút feletti és melletti szabad tér mérete
a túlsúlyos, illetve túlméretes jármű közlekedését nem teszi lehetővé.”
9. §

(1) Az R. 15. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Nem kell eljárási díjat, túlsúlydíjat fizetni)
„g) a kéttengelyes autóbuszok esetén a 2. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt értékek 1 tonnánál nem nagyobb
túllépése esetén,”
(ha a kérelmet a jármű közlekedését megelőzően egyszerűsített eljárásban benyújtották.)
(2) Az R. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Nem kell túlsúlydíjat fizetni
a) az egy tengelyvonalban két vagy több független felfüggesztésű kerékkel vagy kerékcsoporttal rendelkező jármű
esetén a 2. § (1) bekezdés b) és c) pontjában foglalt értékek legfeljebb 20%-kal történő túllépése esetén, továbbá
b) a 2. § (1) bekezdés a) pont aa)–ae) alpontjában meghatározott jármű vagy járműszerelvény után, amennyiben
annak össztömege nem haladja meg a 40 tonnát
és a kérelmet a túlsúlyos jármű közlekedését megelőzően benyújtották.
(2a) Túlsúlydíjat a 10. § (2) bekezdés a) pontja szerinti járművek, vagy járműszerelvények össztömegének 40 tonnát
meghaladó része után kell fizetni az e rendeletben foglalt kivételekkel.”
(3) Az R. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés d) és e) pontja, valamint a (2) bekezdésben meghatározott kedvezmények nem alkalmazhatók
azon jármű tekintetében, amelynek vonatkozásában az (1) bekezdés a)–c) pontjában foglaltak valamelyike fennáll.
(4a) Az (1) bekezdés d) és e) pontjában foglaltak nem alkalmazhatóak egyidejűleg a (2) bekezdésben foglaltakkal.”
(4) Az R. 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Nem kell eljárási díjat, túlsúlydíjat fizetni a Honvédség által üzemben tartott, továbbá a Honvédség érdekében
más által üzemben tartott, illetve külföldi fegyveres erők által üzemben tartott járművek után, ha a túlsúlyos, illetve
túlméretes jármű közlekedését megelőzően a jármű adatait az MK NZrt. által működtetett rendszeren keresztül
a Honvédség rögzítette.”

10. §		
Az R. a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § Nem kell túlsúlydíjat fizetni a mutatványos tevékenységi körbe sorolt jármű esetén, ha
a) arra a 20. § (1) bekezdése szerinti úthálózathozzáférési hozzájárulást kiváltották,
b) az útvonalengedély kérelmet benyújtották és
c) az eljárási díjat megfizették.”
11. §

(1) Az R. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Egyszerűsített eljárás – az (1a) bekezdésben meghatározott kivétellel – csak a 3. § (3) bekezdésében megadott
értékeknél kisebb eltérés esetén alkalmazható.”
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(2) Az R. 16. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Egyszerűsített eljárás alkalmazható az (1) bekezdésben megadott értékeken felül legfeljebb
a) a magasság vonatkozásában 4,50 méter magasságig
b) a szélesség vonatkozásában 3,50 méter szélességig, valamint
c) a hosszúság vonatkozásában 26,00 méter hosszúságig
ha a járművet, illetve járműszerelvényt, annak műszaki paramétereit az MK NZrt. – szemle keretén belül –
megismerte és az alapján az egyszerűsített eljárás alkalmazhatóságáról meggyőződött.”
12. §		
Az R. 18. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az egyedi elbírálás alapján megadott hozzájárulás kiadásának határideje az előírt paraméterektől
a) rendkívüli mértékben eltérő jármű esetén 5 nap és
b) különösen nagy mértékben eltérő jármű esetén 10 nap.
(3) A tengelyterhelés vagy tengelycsoport-terhelés vonatkozásában kis mértékben túlsúlyos vagy az össztömeg
vonatkozásában legfeljebb rendkívüli mértékben túlsúlyos azon járműveknél, amelyek esetében a hozzájárulás
egyszerűsített eljárásban is megadható, a hozzájárulás azonnali megadással is kérhető, amelyet a hozzájárulást
megadó szerv 6 órán belül köteles kiadni. Az azonnali díj mértéke megegyezik az eljárási díj kétszeresével. Jelen
bekezdésben foglalt határidő elmulasztása esetén az eljárási díj fele visszajár a hozzájárulást kérelmezőnek.”
13. §		
Az R. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § (1) A hozzájárulás más közútkezelő, a vasút vagy más létesítmény kezelőjének egyetértésével vagy az általuk
meghatározott feltételekkel adható meg, ha a hozzájárulásban kijelölni tervezett útvonal
a) a hozzájárulási kérelmet elbíráló szervezet által kezelt közúthálózaton kívüli más közútkezelő kezelésébe tartozó
úthálózatot érint
b) vasúti átjárón vezet keresztül, vagy
c) az út területén, az alatt vagy felett más létesítményt érint.
(2) A hozzájárulási kérelmet elbíráló szervezet által megkeresett más közútkezelő, illetve vasútiátjáró-kezelő
az egyetértését 5 napon belül köteles megadni.
(3) Ha a megkeresett más közútkezelő, illetve vasútiátjáró-kezelő 5 napon belül választ nem ad, az egyetértés
megadottnak tekintendő.
(4) Ha a hozzájárulás megadásához más közútkezelő vagy vasútiátjáró-kezelő megkeresése szükséges, a 18. §
(2) bekezdésében szereplő határidők 5 nappal meghosszabbíthatók.
(5) Az (1) bekezdés c) pontja alá tartozó létesítmények kezelőjének hozzájárulását a hozzájárulást kérelmező köteles
beszerezni. Az (1) bekezdés a) és c) pontja alá tartozó létesítmények kezelőjének hozzájárulását a hozzájárulást
kérelmező – a hozzájárulási kérelmet elbíráló szervezet tájékoztatása esetén – beszerezheti.
(6) A hozzájárulást kérelmező által megkeresett más közútkezelő, vasútiátjáró-kezelő, illetve más létesítménykezelő
az egyetértését 5 napon belül köteles megadni.
(7) A hozzájárulási kérelmet elbíráló szervezetre vonatkozó határidő
a) attól a naptól számítandó, amikor a hozzájárulási kérelmet beadták vagy
b) az (5) bekezdésben foglalt esetekben a hozzájárulást kérelmező által beszerzett és a hozzájárulási kérelmet
elbíráló szervezet részére átadott utolsó hozzájárulás átadásának napját követő ötödik napig tart.”
14. §

(1) Az R. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és a 7. alcím a következő 20/A. §-sal egészül ki:
„20. § (1) Ha a hozzájárulás több közútkezelő által kezelt közutat érint – és a túlsúlyos jármű közlekedése túlsúlydíj
megfizetéséhez kötött –, a túlsúlydíjat az érintett közútkezelők között meg kell osztani az adott közútkezelő által
kezelt úton megtett út arányában.
(2) Nem kell megosztani az (1) bekezdés szerint a túlméretdíjat, ha azt a 10. § (10) bekezdés b) pontja szerint
állapították meg.
20/A. § (1) Azon jármű esetében, amely
a) össztömeg vonatkozásában rendkívüli mértékben túlsúlyos,
b) személy és áru szállítására nem alkalmas, továbbá
c) speciális felépítménnyel rendelkezik
az üzembentartó kérelmére az MK NZrt. éves úthálózat-hozzáférési hozzájárulást ad ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti úthálózat-hozzáférési hozzájárulásért az 1. melléklet szerinti eljárási díjat kell fizetni.
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(3) Az úthálózat-hozzáférési hozzájárulás tartalmazza
a) a jármű adatait, valamint
b) a járművel az úthálózat-hozzáférési hozzájárulás birtokában igénybe vehető közúthálózatot.
(4) Az úthálózat-hozzáférési hozzájárulás birtokában a túlsúlyos közlekedéshez szükséges hozzájárulás azonnali
megadással is kérhető, amelyet 6 órán belül ki kell adni, amennyiben a jármű kérelemben szereplő – össztömegre,
tengelykiosztásra, tengely- és tengelycsoport-terhelésre vonatkozó – adatai megegyeznek az úthálózathozzáférési hozzájárulásban szereplő adatokkal és a kérelemben szereplő útvonal része az úthálózat-hozzáférési
hozzájárulásban szereplő közúthálózatnak. Ebben az esetben az azonnali díj mértéke megegyezik az eljárási díj
mértékével.”
(2) Az R. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a hozzájárulás több közútkezelő által kezelt közutat érint – és a túlsúlyos, illetve túlméretes jármű
közlekedése túlsúlydíj, illetve túlméretdíj megfizetéséhez kötött –, a túlsúlydíjat, illetve túlméretdíjat az érintett
közútkezelők között meg kell osztani az adott közútkezelő által kezelt úton megtett út arányában.”
15. §		
Az R. 21. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, valamint a Honvédség által üzemben tartott, továbbá a Honvédség
érdekében szállító más üzembentartó által üzemben tartott, illetve külföldi fegyveres erők által üzemben tartott
járművek ellenőrzését kizárólag Katonai Rendész Szolgálat jelenlétében hajthatják végre.”
16. §		
Az R. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § (1) Ha az MK NZrt., a BK Zrt. vagy az AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: AKA Zrt.) az általa üzemeltetett közúthálózaton végzett ellenőrzés során megállapítja, hogy
a túlsúlyos, illetve túlméretes jármű hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásban foglalt feltételektől eltérően
közlekedik, jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet az ellenőrzést követően közvetlen rendszerkapcsolaton keresztül
megküld a közlekedési hatóság részére a bírság kiszabása céljából.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatátadásban jelölni kell, ha a jegyzőkönyv az eljárás lefolytatására hatáskörrel
rendelkező szerv részére helyszíni intézkedés céljából átadásra kerül.
(3) Ha az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően ellenőrzésre jogosult hatóság állapítja meg, hogy a túlsúlyos,
illetve túlméretes jármű hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásban foglalt feltételektől eltérően közlekedik,
a közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárásra okot adó szabályszegés megállapításának tényéről az ellenőrzés
helyszínének, időpontjának, illetve a jogsértő jármű, vagy járműszerelvény azonosító adatainak megadásával
közvetlen rendszerkapcsolaton keresztül, a közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárásra okot adó
szabályszegés megállapítását követő 3 napon belül értesíti a közlekedési hatóságot.”
17. §		
Az R. 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 10. § (2) bekezdés d) pontja, a 10. § (7) bekezdése, a 10. § (10) bekezdés b) pontja, a 28. § (3) és (4) bekezdése,
a 28. § (7)–(10) bekezdése és 28. § (12) bekezdése és az 5. melléklet 2018. június 1-jén lép hatályba.”
18. §		
Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
19. §		
Az R. a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
20. §		
Az R.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
lép.

1. § (1) bekezdésében a „megengedett” szövegrész helyébe a „meghatározott” szöveg,
9. § (1) bekezdés a) pontjában a „másolatát,” szövegrész helyébe a „másolatát, vagy” szöveg,
10. § (2) bekezdésében a „díj” szövegrész helyébe a „díjak” szöveg,
a 11. § (5) bekezdésében az „a jármű a” szövegrész helyébe az „a túlsúlyos jármű a” szöveg,
15. § (1) bekezdésében a „ha a kérelmet” szövegrész helyébe a „ha a jármű műszaki paraméterei ezt lehetővé
teszik és a kérelmet” szöveg,
a 18. § (1) bekezdésében az „ac) és ad) alpontjában” szövegrész helyébe az „ac), ad) alpontjában és
b) pontjában” szöveg
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21. §		
Az R.
a)
10. § (1) bekezdésében a „túlsúlydíjat” szövegrész helyébe a „túlsúlydíjat, míg a megengedett legnagyobb
méretet meghaladó járművek közlekedése után túlméretdíjat” szöveg,
b)
10. § (11) bekezdésében a „túlsúlydíj” szövegrész helyébe a „túlsúlydíj és a túlméretdíj” szöveg,
c)
15. § (5) bekezdésében a „túlsúlydíjat” szövegrész helyébe a „túlsúlydíjat, illetve túlméretdíjat” szöveg
lép.
22. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–6. §, a 7. § (1) és (3) bekezdése, a 8–10. §, a 11. § (1) bekezdése, a 12. és 13. §, a 14. § (1) bekezdése, a 15. és 16. §,
a 18. §, a 20. § és az 1. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 7. § (2) bekezdése, a 11. § (2) bekezdése, a 14. § (2) bekezdése, a 19. §, a 21. § és a 2. melléklet 2018. június 1-jén
lép hatályba.

23. §		
Nem lép hatályba az R. 28. § (1), (5), (6) és (11) bekezdése és 3. melléklete.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet az 56/2017. (XII. 27.) NFM rendelethez
Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 7. sorral egészül ki:
1.

„7.

[A

B

Az eljárás

Eljárási díj (Ft)]

Az úthálózat-hozzáférési hozzájárulás esetében

45 000”

2. melléklet az 56/2017. (XII. 27.) NFM rendelethez
„3. melléklet a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelethez

A túlméretdíj mértéke az egyszerűsített eljárás keretében megadott (időszakra szóló) túlméretes
járművek közlekedéséhez
1. táblázat: 0% < … < 30% között
A

C

D

E

… < 5%

5% = < … < 10%

10% = < … < 20%

20% = < … < 30%

történő eltérés mértéke [%]

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

2.

Magasság (m)

400

600

800

1000

3.

Szélesség (m)

400

600

800

1000

4.

Hosszúság (m)

400

600

800

1000

1.

A megengedett értéktől

B

2. táblázat: 30% = < … < 70% között
A
1.

A megengedett értéktől
történő eltérés mértéke [%]

B

C

D

30% = < … < 40%

40% = < … < 50%

50% = < … < 60%

(Ft)

(Ft)

(Ft)

–

–

2.

Magasság (m)

–

3.

Szélesség (m)

1100

–

–

4.

Hosszúság (m)

1100

1200

1300
„
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 2043/2017. (XII. 27.) Korm. határozata
a központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési
egyenlegének és az államadósságnak a 2018–2020. évekre tervezett összegéről
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a központi költségvetés – a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított fejezetek szerinti bontású –
bevételeinek és kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2018–2020. évekre
tervezett összegét az 1. melléklet szerint állapítja meg
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 2043/2017. (XII. 27.) Korm. határozathoz
A központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint
költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2018–2020. évekre tervezett összege
millió forintban
2018. év*
Fejezet

2019. év

2020. év

Kiadás

Bevétel

Kiadás

Bevétel

Kiadás

Bevétel

136 086,8

10 980,0

134 754,6

10 980,0

116 950,2

10 980,0

Közbeszerzési Hatóság

2 200,9

2 109,9

2 200,9

2 109,9

2 200,9

2 109,9

Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság

1 084,1

I. ORSZÁGGYŰLÉS
Ebből:

932,8

932,8

Egyenlő Bánásmód Hatóság

323,9

1,0

323,9

1,0

323,9

1,0

Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal

7 964,1

7 964,1

7 964,1

7 964,1

7 964,1

7 964,1

Nemzeti Választási Iroda

9 780,9

17 180,9

3 180,9

808,0

808,0

808,0

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

2 441,9

2 441,9

2 441,9

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

1 879,0

1 871,7

1 871,7

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK
HIVATALA

1 331,5

1 331,5

1 331,5

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

9 317,4

20,0

9 317,4

20,0

9 317,4

20,0

VI. BÍRÓSÁGOK

114 648,2

2 258,1

120 255,7

2 258,1

119 473,2

2 258,1

VIII. ÜGYÉSZSÉG

43 267,5

102,0

43 511,6

102,0

43 502,0

102,0

Nemzeti Emlékezet Bizottságának
Hivatala
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
TÁMOGATÁSAI
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
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705 406,3

710 147,3

695 130,3

8 955,0

630,2

8 955,0

630,2

8 955,0

630,2

870 564,4

51 535,1

1 029 676,0

51 535,1

2 042 687,0

51 535,1

1 021,3

7,6

976,3

7,6

976,3

7,6

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI
MINISZTÉRIUM

208 287,4

32 341,7

211 669,1

32 341,7

208 843,9

32 341,7

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

427 334,8

34 510,8

500 581,7

34 510,8

578 875,4

34 510,8

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

791 339,0

25 996,4

759 543,3

25 996,4

731 277,5

25 996,4

XV. NEMZETGAZDASÁGI
MINISZTÉRIUM

370 048,4

93 126,6

374 158,0

98 326,1

340 805,6

101 665,8

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

197 334,5

3 245,7

189 134,5

3 245,7

186 234,5

3 245,7

1 376 434,6

56 289,2

1 582 826,5

55 771,5

1 371 146,1

55 329,6

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

220 090,3

6 753,7

228 803,3

6 753,7

223 506,4

6 753,7

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

2 289 607,8

2 827,6**

1 792 143,8

2 827,6**

1 028 412,5

2 827,6**

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA

3 394 005,4

1 035 848,3

3 400 644,9

1 035 844,3

3 322 868,1

1 035 844,3

XXI. MINISZTERELNÖKI
KABINETIRODA

26 808,2

20,0

21 525,2

20,0

21 525,2

20,0

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

2 367,8

33,1

2 367,8

33,1

2 367,8

33,1

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI
HIVATAL

10 606,0

793,7

10 366,1

793,7

13 644,1

793,7

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS
AKADÉMIA

62 611,7

22 514,8

62 314,5

22 514,8

61 215,9

22 514,8

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI
AKADÉMIA

6 771,0

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI,
FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS
HIVATAL

10 056,3

2 260,0

10 368,4

2 260,0

8 977,4

2 260,0

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL
KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK

994 827,0

73 460,1

1 009 010,6

32 044,2

995 618,5

35 445,7

1 377 550,4

11 020 281,5

1 282 871,6

11 873 353,4

1 363 777,7

11 797 688,3

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL
KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK

176 366,3

60 627,6

190 000,0

55 000,0

180 000,0

52 102,2

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL
KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK

14 850,0

3 350,0

18 740,0

3 400,0

17 740,0

3 400,0

LXII. NEMZETI KUTATÁSI,
FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP

82 073,0

86 786,0

82 473,0

87 186,0

88 773,0

93 486,0

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
Ebből:
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI
MINISZTÉRIUM

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

7 693,2

7 981,2
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LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI
ALAP

436 130,0

367 805,5

443 600,0

398 301,5

437 500,0

418 489,3

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

26 134,1

26 134,1

25 704,0

25 704,0

23 761,1

23 761,1

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS
PÉNZÜGYI ALAP

12 157,9

25 297,9

14 765,0

27 051,9

15 593,6

27 161,1

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

9 850,0

11 060,0

10 460,0

11 460,0

10 460,0

11 460,0

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

3 361 466,2

3 361 466,2

3 491 427,9

3 491 427,9

3 640 030,0

3 640 030,0

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

2 319 092,0

2 319 092,0

2 395 728,1

2 395 728,1

2 462 845,3

2 462 845,3

Központi alrendszer összesen

20 098 098,1 18 737 447,9 20 181 183,2 19 787 421,8 20 385 441,0

19 955 531,6

2018. év*
Központi alrendszer egyenlege

2019. év

2020. év

–1 360 650,2

–393 761,4

–429 909,4

203 100,0

–355 793,0

–147 845,0

–1 157 550,2

–749 554,4

–577 754,4

ESA-híd

175 603,8

–35 230,2

–120 700,0

Az államháztartás ESA szerinti
egyenlege

–981 946,4

–784 784,6

–698 454,4

Az államháztartás ESA szerinti
egyenlege a GDP százalékában

-2,4%

–1,8%

–1,5%

Helyi önkormányzatok egyenlege
Az államháztartás egyenlege

milliárd forintban

2018. év
Államadósság
Államadósság a GDP százalékában

2019. év

2020. év

29 027,3

29 674,8

30 129,4

71,2%

68,1%

64,8%

* A 2018. évi irányszámok – az elfogadott költségvetési törvény előirányzataitól való – eltérései kizárólag az Országgyűlés által időközben elfogadott
szociális hozzájárulási adó csökkentésének, valamint az összességében a vártnál kedvezőbb makrogazdasági folyamatoknak (kiemelten
a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók túlteljesülésének, illetve a kamatkiadások további csökkenésének) a hatását tartalmazzák.
** Az Európai Uniótól érkező bevételek már nem a XIX. fejezetben, hanem a XLII. fejezetben kerülnek elszámolásra.

A Kormány 2044/2017. (XII. 27.) Korm. határozata
az egyes állami erdészeti társaságok tulajdonában álló, illetve tulajdonába kerülő turistaszállások
felújításához, fejlesztéséhez, valamint megvásárlásához szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról
A Kormány
1. a magyar turizmusfejlesztés, a természetjárás tradícióinak gondozása, a természetjárás alapinfrastruktúrája részének
tekinthető turistaszállás-hálózat megújításának érdekében egyetért azzal, hogy egyes állami erdészeti társaságok
tulajdonában lévő, valamint tulajdonába kerülő turistaszállások fejlesztése, mindösszesen legfeljebb 2 905 000 000 forint
értékben megvalósításra kerüljön;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében gondoskodjon
2 905 000 000 forint biztosításáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Tulajdonosi
joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 1. Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése
jogcímcsoport javára;
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Felelős:

nemzetgazdasági miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2018. január 31.
3. felhívja a földművelésügyi minisztert mint a fejlesztés szakpolitikai felelősét és az állami erdészeti társaságok feletti
tulajdonosi jogok gyakorlóját, hogy gondoskodjon az egyes állami erdészeti társaságok tulajdonában lévő, valamint
tulajdonába kerülő turistaszállások fejlesztésének megvalósításáról.
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 2045/2017. (XII. 27.) Korm. határozata
Magyarország Pekingi Nagykövetségének elhelyezését biztosító ingatlan megvásárlásához szükséges
intézkedésekről
A Kormány
1. Magyarország külpolitikai és külgazdasági érdekeinek érvényesülése érdekében – figyelemmel
a költséghatékonysági és gazdaságossági szempontokra – egyetért a Magyarország Pekingi Nagykövetségének
elhelyezését biztosító, a Chaoyang kerület, Dongzhimenwai Dajie 10. szám alatt található, a reprezentációs céloknak
megfelelő ingatlannak (a továbbiakban: Ingatlan) a Magyar Állam részére történő megvásárlásával;
2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, valamint a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Ingatlan
megvásárlásával összefüggő előkészületeket tegye meg;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert,
hogy folytasson tárgyalásokat az Ingatlan tulajdonosával az Ingatlan megvásárlásáról azzal, hogy a tulajdonszerzés
költségei – ideértve az Ingatlan vételárát is – az 5 307 743 000 forintot nem haladhatják meg;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával gondoskodjon
a 3. pontban meghatározott forrás biztosításáról a központi költségvetés XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím részére;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján – a külgazdasági és
külügyminiszter bevonásával gondoskodjon az Ingatlan Külgazdasági és Külügyminisztérium részére történő
vagyonkezelésbe adásáról;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a tulajdonjog megszerzését követően azonnal
6. felhívja külgazdasági és külügyminisztert, hogy készítsen előterjesztést a Kormány részére az 5. pont szerint
vagyonkezelésébe került ingatlan felújítási tervéről.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a vagyonkezelésbe vételt követően
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 2046/2017. (XII. 27.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében megvalósuló ipari park fejlesztések támogatása érdekében történő
előirányzat-átcsoportosításokról
A Kormány a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet végrehajtása
érdekében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a)
a dunaújvárosi áruforgalmi csomópont kialakításával kapcsolatos forrás biztosítása érdekében 4 164 403 928
forint,
b)
az érdi új ipari gazdasági övezet részeként, az ipari park fejlesztéssel kapcsolatos forrás biztosítása érdekében
1 079 975 738 forint,
c)
a hódmezővásárhelyi ipari park fejlesztéssel kapcsolatos forrás biztosítása érdekében 2 570 582 257 forint,
d)
a szolnoki ipari park fejlesztéssel kapcsolatos forrás biztosítása érdekében 1 563 361 860 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi
XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
cím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
jogcímcsoport, 12. Ipari parkok kialakítása, fejlesztése jogcím javára, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 2046/2017. (XII. 27.) Korm. határozathoz
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI.

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
358951
78
Modern Városok Program
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
XLIII.
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1
Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
1
Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
359317
12
Ipari parkok kialakítása, fejlesztése
K6
Beruházások
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási
egyedi
azonosító

30

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

1

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

-9 378 323 783

9 378 323 783
forintban

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI.

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
358951
78
Modern Városok Program
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
30

1

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-9 378 323 783

Összesen

I.n.év
9 378 323 783

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
9 378 323 783
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Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb: azonnal
1 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Módosítás
(+/-)
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A Kormány 2047/2017. (XII. 27.) Korm. határozata
az NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság közreműködésével
megvalósuló beruházás finanszírozásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő
Részvénytársaság útján az NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére
tőkeemelést biztosítson a társaság közreműködésével megvalósuló beruházás finanszírozása érdekében;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati
programok alcím, 28. Kiemelt közúti projektek jogcímcsoport terhére, és a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím,
2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés jogcím javára
1 600 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el az 1. melléklet szerint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 2047/2017. (XII. 27.) Korm. határozathoz
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XVII.

20

351651
XLIII

2

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

32

28

2

1

296335

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XVII.

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok
Kiemelt közúti projektek

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

-1 600 000 000,0

Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés,
pótbefizetés
Beruházások

K6

1 600 000 000,0

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Alcím
név

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Társaságokkal kapcsolatos kiadások
Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások

1

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztartási
egyedi
azonosító

K8

Cím
név

Cím
név

Forintban
Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Cím
név

Forintban
Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
32
Közlekedési ágazati programok
351651
28
Kiemelt közúti projektek
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

20

Összesen

I.n.év
1 600 000 000,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
1 600 000 000,0
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Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

-1 600 000 000,0
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
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A Kormány 2048/2017. (XII. 27.) Korm. határozata
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
az 1. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

36226

1. melléklet a 2048/2017. (XII. 27.) Korm. határozathoz
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.
Államházháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XLIII

Cím
szám

2

Alcím
szám

Jogcím
Jogcím
csoportsz szám
ám

1

329639

1

1

343995

10

344717

11
2

278423
349162
278545

2
3

278523

7
4
2

296335

K6
2

K3
K5
K4
K3

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím Jogcím
csoportn
név
év

Előir.
csop.
név

forintban

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

1

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat neve

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
Felújítások
Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások
Felújítások
A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásával kapcsolatos
kiadások
Beruházások
Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
Ingatlanok örzése
Dologi kiadások
Társaságokkal kapcsolatos kiadások
Tulajdonosi kölcsönök elszámolása
Egyéb működési célú kiadás
Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő kiadások
Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások
Dologi kiadások

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

-1 076 513 000
-128 487 000

-950 000 000
-200 000 000
-125 000 000
-532 000 000
-350 000 000

Egyéb szerződéses kötelezettségekből eredő kifizetések
-5 000 000

K3

6

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Dologi kiadások
A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása
K3
Dologi kiadások
Társaságokkal kapcsolatos kiadások
Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
1
Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés
K6
Beruházások
a költségvetési évben egyszeri jellegű

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen:
időarányos
teljesítményarányos
egyéb: AZONNAL

x/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

-133 000 000

3 500 000 000

I. negyedév
3 500 000 000

II. né.

III. né.

IV.né.
3 500 000 000
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Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezet
Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

K7

5
6

Kiemelt
előir.
szám

K7

3

278512

303280

Előir.
csoport
szám
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A Kormány 2049/2017. (XII. 27.) Korm. határozata
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
az 1. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 2049/2017. (XII. 27.) Korm. határozathoz
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.
Államházháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XLIII.

Cím
szám

2

Alcím
szám

Jogcím
Jogcím
csoportsz szám
ám

1

344717
2
296335

1

1

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezet
Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím Jogcím
csoportn
név
év

forintban

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
11
A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásával kapcsolatos kiadások
K3
Dologi kiadások
Társaságokkal kapcsolatos kiadások
Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
1
Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés
K6
Beruházások
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen:
időarányos
teljesítményarányos
egyéb: AZONNAL

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat neve

A módosítás
következő
évre áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

-500 000 000

500 000 000
I. né.
500 000 000

II. né.

III. né.

IV. né.
500 000 000

x/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 2050/2017. (XII. 27.) Korm. határozata
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
az 1. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 2050/2017. (XII. 27.) Korm. határozathoz
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.
Államházháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím
szám szám

XLIII

2

Alcím
szám

1

329639

Jogcím
csoportszám

1

351506

Jogcím
szám

Előir.
csoport
szám

1

Kiemelt
előir.
szám

K7

Fejezet Cím
név
név

4

352006

7

352017

15

367839

16

367840

Budapesti konferencia-központ megvalósítása
Beruházások

K7
K6

296335

K7
1

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezet
Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

1
K6
a költségvetési évben egyszeri jellegű
1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-250 000 000
-220 000 000
-1 910 000 000

A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósítása
Felújítások
A zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése
Felújítások
A Modern Városok Program végrehajtását szolgáló ingatlanprojektek
Beruházások
A Liget Budapest projekt megvalósítása kapcsán felmerülő ingatlanvásárlások és –beruházások
Felújítások
Társaságokkal kapcsolatos kiadások
Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés
Beruházások
Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen:
időarányos
teljesítményarányos
egyéb: AZONNAL

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

-1 200 000 000

K6

K7

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat neve

K6

17
2

A módosítás jogcíme

A FINA Úszó-, Vizilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges
egyes létesítmény-fejlesztések kiadásai
Felújítások
Dagály Strandfürdő felújítása
Beruházások

K7

8

367828

forintban

KIADÁSOK

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
Felújítások

3

358628

Alcím Jogcím Jogcím
név csoport
név
név

Előir.
csop.
név

-890 000 000
-100 000 000
-260 000 000

-170 000 000

5 000 000 000

I. negyedév
5 000 000 000

II. né.

III. né.

IV.né.
5 000 000 000

x/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 2051/2017. (XII. 27.) Korm. határozata
a Pest Megyei Topház Egyesített Szociális Intézmény kiváltásával és a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi intézményrendszer ellenőrzésének megerősítésével kapcsolatos feladatokról
1. A Kormány – a fogyatékos személyek életminőségének javítása, jogainak érvényesítése, a szükségletalapú
megközelítés és a közösségi alapú szolgáltatások megerősítése érdekében – egyetért a Pest Megyei Topház
Egyesített Szociális Intézménynek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület fenntartásába történő átadásával, és
férőhelyeinek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által biztosított kiváltásával.
2. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterének bevonásával
gondoskodjon a Pest Megyei Topház Egyesített Szociális Intézmény férőhelyeinek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület által megvalósítandó kiváltásához szükséges legfeljebb 1 891 400 000 forint összegű hazai forrás
biztosításáról a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. Szociális
célú humánszolgáltatások alcím, 10. Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása
jogcímcsoport javára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2018. és 2019. évben a felmerülés ütemében
3. A Kormány – a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményrendszer jogszabályoknak és szakmai
elvárásoknak megfelelő működésének biztosítása érdekében – egyetért az ellenőrzések megerősítésével, ennek
keretében az emberi erőforrások minisztere ellenőrzési jogkörének biztosításával, melynek érdekében felhívja
a nemzetgazdasági minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon
a)
az új ellenőrzési jogkör kialakítása keretében a 2018. évben
aa)
az eljáró kormánytisztviselők bérének fedezetére, valamint a hozzá kapcsolódó dologi kiadáshoz
szükséges 11 havi forrás biztosításáról 86 292 985 forint összegben, a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím javára, valamint
a szakértői költségek biztosításáról 15 000 000 forint összegben a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 16. Szociális szolgáltatások és egyéb
szociális feladatok támogatása alcím, 1. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai
feladatok támogatása jogcímcsoport javára,
ab)
a gépjárművek üzemeltetéséhez szükséges 12 havi forrás 9 525 000 forint összegben történő
biztosításáról a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási
Főigazgatóság cím javára, továbbá
ac)
az egyéb tárgyi eszközök beszerzéséhez szükséges forrás biztosításáról 7 000 000 forint összegben
a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok
alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2018. évi költségvetés végrehajtása során
b)
az ellenőrzési jogkör folyamatos ellátásához szükséges
ba)
12 havi bérfedezet, valamint a hozzá kapcsolódó dologi kiadás beépülő jelleggel történő
biztosításáról 94 137 801 forint összegben a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 1. Emberi
Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím javára, szakértői költségek biztosításáról 15 000 000
forint összegben a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 16. Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása alcím, 1. Szociális és
gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása jogcímcsoport javára,
továbbá
bb)
beépülő jelleggel a gépjárművek üzemeltetéséhez szükséges 12 havi forrás 9 525 000 forint
összegben a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
cím javára történő biztosításáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

36232

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 226. szám

4. A Kormány jóváhagyja, hogy a 3. pontban szereplő feladat ellátásához szükséges beszerzések lefolytatása során
a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.)
Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 2052/2017. (XII. 27.) Korm. határozata
a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében megvalósuló, a Magyar Honvédség
páncéltörő képesség fejlesztése érdekében, a vállról indítható, többcélú páncéltörő fegyverrendszer
beszerzésével kapcsolatos feladatokról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva engedélyezi a honvédelmi miniszter részére, hogy a Magyar Honvédség szükségleteinek megfelelő, korszerű,
vállról indítható, többcélú páncéltörő rakéta fegyverrendszerek, valamint a kapcsolódó logisztikai támogatási és
szolgáltatási feladatok beszerzése érdekében szükséges, több költségvetési év előirányzatait érintő kötelezettséget
vállaljon a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet előirányzatai terhére a 2019–2026. évek közötti időszakban
20 000 000 000 forint értékben.
Felelős:
honvédelmi miniszter

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 2053/2017. (XII. 27.) Korm. határozata
a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére kőbányászati tevékenység
elindítása céljából nyújtandó forrásjuttatásról
A Kormány
1. egyetért a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság kőbányászati tevékenységének
elindításával;
2. egyetért azzal, hogy a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság kőbányászati
tevékenység elindítása céljából 1 470 000 000 forint tőkeemelésben részesüljön;
3. a 2. pont szerinti forrás biztosítása érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. §
(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el
1 470 000 000 forint összegben a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami
vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 4. A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai alcím, 6. Európai Uniós pályázatokhoz
forrás biztosítása jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek
és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások
alcím, 1. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. által
végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés jogcím javára;
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Felelős:

nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a MECSEKÉRC
Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság kőbányászati divíziójának létrehozása érdekében.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 2053/2017. (XII. 27.) Korm. határozathoz
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.
Államházháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XLIII.
303280

Cím
szám

2

Alcím
szám

Jogcím
Jogcím
csoportsz szám
ám

4
2

296335

6
1

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezet
Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

Előir.
csoport
szám

Kiemelt
előir.
szám

K3
1

K6

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím Jogcím
csoportn
név
év

Előir.
csop.
név

KIADÁSOK

forintban
A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat neve

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása
Dologi kiadások
Társaságokkal kapcsolatos kiadások
Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés
Beruházások

A módosítás
következő
évre áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-1 470 000 000

1 470 000 000

a költségvetési évben egyszeri jellegű

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)
időarányos
teljesítményarányos
egyéb: AZONNAL

Összesen:

I. negyedév
1 470 000 000

II. né.

III. né.

IV. né.
1 470 000 000

x/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 2054/2017. (XII. 27.) Korm. határozata
a tárgyéven túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított
jogkörében eljárva a központi költségvetés XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 5. Belgazdasági feladatok alcím, 10. Intézményi kezességi díjtámogatások jogcímcsoporton
rendelkezésre álló előirányzat terhére vállalható kötelezettségek mértékét a 2018–2022. évekre az alábbiak szerint
állapítja meg:
a)
a 2018. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 1 900 000 000 forint,
b)
a 2019. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 1 400 000 000 forint,
c)
a 2020. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 1 200 000 000 forint,
d)
a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 1 000 000 000 forint,
e)
a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 900 000 000 forint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 2055/2017. (XII. 27.) Korm. határozata
az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása érdekében szükséges forrás biztosításáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva elrendeli a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének az 52. Az önkormányzati ASP rendszer
működtetésének támogatása címmel történő kiegészítését;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. – az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – az önkormányzati ASP rendszer bevezetésében
aktívan közreműködő önkormányzati köztisztviselők munkájának elismerése érdekében 581 509 600 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi
önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
fejezet, 52. Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása cím javára az 1. melléklet szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az abban
meghatározott támogatási célra, pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként,
a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján
a 2. melléklet szerinti települési önkormányzatok részére, az ott meghatározott összegben költségvetési támogatást
nyújtson;
4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását
követően folyósítsa az érintett települési önkormányzatok számára.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 2055/2017. (XII. 27.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

Államháztartási
egyedi azonosító
372773

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

szám

szám

szám

cím
csop.
szám

cím
szám

előir.
szám

név

név

név

cím
csop.
név

cím
név

IX.

359017

52

K5

2

K5

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Helyi önkormányzatok támogatásai
Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása
Egyéb működési célú kiadások
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás

A módosítás

(+/-)

következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

581 509 600,0
-581 509 600,0

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

A módosítás jogcíme
KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

forintban, egy tizedessel
Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban, egy tizedessel

Államháztartási
egyedi

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

azonosító

Jogcím

Jogcím

Kiemelt
előir.

csop.
szám

szám

szám

Fejezet
név

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Cím
név

Alcím
név

Jogcím

Jogcím

TÁMOGATÁS

csop.
név

név

Kiemelt előirányzat
neve

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
581 509 600,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
581 509 600,0
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2. melléklet a 2055/2017. (XII. 27.) Korm. határozathoz
A

adatok forintban
D

B

C

Település

Központi
költségvetés által
elismert létszám a
hivatalban

1.

Megye

2.

Bács-Kiskun megye

Ágasegyháza

3.

Bács-Kiskun megye

4.

Bács-Kiskun megye

5.

Támogatás
összege

6,01

240 400

Akasztó

9,21

368 400

Apostag

10,04

401 600

Bács-Kiskun megye

Bácsalmás

30,09

1 203 600

6.

Bács-Kiskun megye

Bácsbokod

7,46

298 400

7.

Bács-Kiskun megye

Baja

66,19

2 647 600

8.

Bács-Kiskun megye

Ballószög

9,62

384 800

9.

Bács-Kiskun megye

Balotaszállás

7,62

304 800

10.

Bács-Kiskun megye

Bátya

6,2

248 000

11.

Bács-Kiskun megye

Bócsa

10

400 000

12.

Bács-Kiskun megye

Borota

9,28

371 200

13.

Bács-Kiskun megye

Bugac

8,1

324 000

14.

Bács-Kiskun megye

Császártöltés

6,82

272 800

15.

Bács-Kiskun megye

Csengőd

6,34

253 600

16.

Bács-Kiskun megye

Csólyospálos

17.

Bács-Kiskun megye

Dávod

18.

Bács-Kiskun megye

Dunapataj

19.

Bács-Kiskun megye

Dunavecse

20.

Bács-Kiskun megye

21.

Bács-Kiskun megye

22.

7,6

304 000

6,22

248 800

8,7

348 000

16,66

666 400

Dusnok

8,12

324 800

Érsekcsanád

7,89

315 600

Bács-Kiskun megye

Fajsz

8,98

359 200

23.

Bács-Kiskun megye

Felsőszentiván

11,05

442 000

24.

Bács-Kiskun megye

Fülöpszállás

25.

Bács-Kiskun megye

Gara

26.

Bács-Kiskun megye

27.

6,7

268 000

8,12

324 800

Géderlak

10,29

411 600

Bács-Kiskun megye

Hajós

17,79

711 600

28.

Bács-Kiskun megye

Harta

11,33

453 200

29.

Bács-Kiskun megye

Helvécia

13,26

530 400

30.

Bács-Kiskun megye

Hercegszántó

6,12

244 800

31.

Bács-Kiskun megye

Izsák

20,32

812 800

32.

Bács-Kiskun megye

Jakabszállás

7,42

296 800

33.

Bács-Kiskun megye

Jászszentlászló

9,03

361 200

34.

Bács-Kiskun megye

Katymár

9,17

366 800

35.

Bács-Kiskun megye

Kecel

26,14

1 045 600

36.

Bács-Kiskun megye

Kelebia

7,34

293 600

37.

Bács-Kiskun megye

Kerekegyháza

22,6

904 000

38.

Bács-Kiskun megye

Kiskőrös

34,27

1 370 800

39.

Bács-Kiskun megye

Kisszállás

6,99

279 600

40.

Bács-Kiskun megye

Kunadacs

7,4

296 000

41.

Bács-Kiskun megye

Kunbaja

8,68

347 200
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42.

Bács-Kiskun megye

Kunfehértó

6,37

254 800

43.

Bács-Kiskun megye

Kunszállás

8,66

346 400

44.

Bács-Kiskun megye

Kunszentmiklós

25,84

1 033 600

45.

Bács-Kiskun megye

Ladánybene

7,58

303 200

46.

Bács-Kiskun megye

Lajosmizse

30,02

1 200 800

47.

Bács-Kiskun megye

Lakitelek

13,02

520 800

48.

Bács-Kiskun megye

Madaras

7,92

316 800

49.

Bács-Kiskun megye

Mélykút

19,25

770 000

50.

Bács-Kiskun megye

Miske

7,31

292 400

51.

Bács-Kiskun megye

Nagybaracska

11,17

446 800

52.

Bács-Kiskun megye

Nemesnádudvar

7,93

317 200

53.

Bács-Kiskun megye

Nyárlőrinc

6,64

265 600

54.

Bács-Kiskun megye

Orgovány

9,27

370 800

55.

Bács-Kiskun megye

Páhi

7,97

318 800

56.

Bács-Kiskun megye

Petőfiszállás

13,59

543 600

57.

Bács-Kiskun megye

Solt

21,56

862 400

58.

Bács-Kiskun megye

Sükösd

10,31

412 400

59.

Bács-Kiskun megye

Szakmár

7,76

310 400

60.

Bács-Kiskun megye

Szalkszentmárton

7,68

307 200

61.

Bács-Kiskun megye

Szank

7

280 000

62.

Bács-Kiskun megye

Szentkirály

8,76

350 400

63.

Bács-Kiskun megye

Szeremle

7,97

318 800

64.

Bács-Kiskun megye

Tabdi

7,06

282 400

65.

Bács-Kiskun megye

Tass

8,02

320 800

66.

Bács-Kiskun megye

Tompa

18,67

746 800

67.

Bács-Kiskun megye

Városföld

6,5

260 000

68.

Bács-Kiskun megye

Vaskút

14,78

591 200

69.

Baranya megye

Babarc

7,2

288 000

70.

Baranya megye

Baksa

14,45

578 000

71.

Baranya megye

Beremend

9,45

378 000

72.

Baranya megye

Bicsérd

11,34

453 600

73.

Baranya megye

Bogád

10,53

421 200

74.

Baranya megye

Bóly

27,64

1 105 600

75.

Baranya megye

Csányoszró

8,64

345 600

76.

Baranya megye

Dencsháza

7,82

312 800

77.

Baranya megye

Diósviszló

8,14

325 600

78.

Baranya megye

Dunaszekcső

8,25

330 000

79.

Baranya megye

Egyházaskozár

20,46

818 400

80.

Baranya megye

Erzsébet

11,32

452 800

81.

Baranya megye

Felsőszentmárton

7,02

280 800

82.

Baranya megye

Görcsöny

7,8

312 000

83.

Baranya megye

Harkány

21,8

872 000

84.

Baranya megye

Hidas

6,27

250 800

85.

Baranya megye

Himesháza

7,75

310 000

86.

Baranya megye

Hirics

7,9

316 000

87.

Baranya megye

Hosszúhetény

9,1

364 000
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88.

Baranya megye

Keszü

8,96

358 400

89.

Baranya megye

Kétújfalu

11,89

475 600

90.

Baranya megye

Királyegyháza

13,88

555 200

91.

Baranya megye

Komló

54,79

2 191 600

92.

Baranya megye

Kovácshida

17,78

711 200

93.

Baranya megye

Kozármisleny

24,66

986 400

94.

Baranya megye

Kővágószőlős

7,73

309 200

95.

Baranya megye

Lánycsók

14,79

591 600

96.

Baranya megye

Mágocs

18,12

724 800

97.

Baranya megye

Magyarszék

10,08

403 200

98.

Baranya megye

Mecseknádasd

7,21

288 400

99.

Baranya megye

Mindszentgodisa

9,31

372 400

100.

Baranya megye

Mozsgó

9,29

371 600

101.

Baranya megye

Nagydobsza

8,32

332 800

102.

Baranya megye

Nagyharsány

23,96

958 400

103.

Baranya megye

Nagykozár

7,76

310 400

104.

Baranya megye

Nagynyárád

12,68

507 200

105.

Baranya megye

Nagypeterd

16,74

669 600

106.

Baranya megye

Orfű

7,57

302 800

107.

Baranya megye

Palotabozsok

9,48

379 200

108.

Baranya megye

Pécsudvard

8,91

356 400

109.

Baranya megye

Pécsvárad

23,9

956 000

110.

Baranya megye

Pellérd

8,59

343 600

111.

Baranya megye

Sásd

27,51

1 100 400

112.

Baranya megye

Sellye

27,94

1 117 600

113.

Baranya megye

Siklós

31,24

1 249 600

114.

Baranya megye

Siklósnagyfalu

7,02

280 800

115.

Baranya megye

Somberek

7,02

280 800

116.

Baranya megye

Szalánta

9,07

362 800

117.

Baranya megye

Szászvár

8,37

334 800

118.

Baranya megye

Szederkény

12,67

506 800

119.

Baranya megye

Szentlászló

7,53

301 200

120.

Baranya megye

Szentlőrinc

31,17

1 246 800

121.

Baranya megye

Szigetvár

28,89

1 155 600

122.

Baranya megye

Újpetre

12,79

511 600

123.

Baranya megye

Vajszló

7,29

291 600

124.

Baranya megye

Vásárosdombó

8,24

329 600

125.

Baranya megye

Villány

16,79

671 600

126.

Békés megye

Battonya

20,46

818 400

127.

Békés megye

Békéssámson

6,92

276 800

128.

Békés megye

Békésszentandrás

10,12

404 800

129.

Békés megye

Bucsa

8,4

336 000

130.

Békés megye

Csabacsűd

131.

Békés megye

Csanádapáca

132.

Békés megye

133.

Békés megye

7,5

300 000

15,3

612 000

Csorvás

19,05

762 000

Dévaványa

24,72

988 800

36240
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134.

Békés megye

Doboz

135.

Békés megye

Dombegyház

11,87

474 800

6,28

251 200

136.

Békés megye

Elek

22,93

917 200

137.

Békés megye

Gádoros

10,57

422 800

138.

Békés megye

Geszt

7,02

280 800

139.

Békés megye

Kamut

6,92

276 800

140.

Békés megye

Kaszaper

15,22

608 800

141.

Békés megye

Kétegyháza

10,22

408 800

142.

Békés megye

Kétsoprony

8,81

352 400

143.

Békés megye

Kevermes

8,54

341 600

144.

Békés megye

Kondoros

20,86

834 400

145.

Békés megye

Körösladány

18,19

727 600

146.

Békés megye

Köröstarcsa

147.

Békés megye

Kunágota

148.

Békés megye

149.

7,28

291 200

13,39

535 600

Magyarbánhegyes

6,64

265 600

Békés megye

Medgyesegyháza

15,91

636 400

150.

Békés megye

Méhkerék

7,71

308 400

151.

Békés megye

Murony

7,07

282 800

152.

Békés megye

Nagykamarás

9,23

369 200

153.

Békés megye

Nagyszénás

16,13

645 200

154.

Békés megye

Okány

9,64

385 600

155.

Békés megye

Sarkadkeresztúr

8,62

344 800

156.

Békés megye

Szabadkígyós

7,38

295 200

157.

Békés megye

Szarvas

36,99

1 479 600

158.

Békés megye

Szeghalom

27,01

1 080 400

159.

Békés megye

Tótkomlós

20,48

819 200

160.

Békés megye

Újkígyós

24,19

967 600

161.

Békés megye

Zsadány

7,79

311 600

162.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Abaújszántó

21

840 000

163.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Aggtelek

7,38

295 200

164.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Alsózsolca

20,18

807 200

165.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Arló

11,08

443 200

166.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Arnót

6,99

279 600

167.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Aszaló

9,81

392 400

168.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bánhorváti

11,73

469 200

169.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bekecs

11,25

450 000

170.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Berente

6,8

272 000

171.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bodrogkeresztúr

6,98

279 200

172.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bodrogkisfalud

7,58

303 200

173.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bodrogolaszi

12,31

492 400

174.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bódvaszilas

16,81

672 400

175.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bogács

176.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Boldogkőváralja

177.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Boldva

178.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsodbóta

179.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsodnádasd

6,09

243 600

19,34

773 600

8,68

347 200

8

320 000

14,89

595 600

36241
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180.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsodszirák

181.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bőcs

13,53

541 200

7,64

305 600

182.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bükkábrány

10,17

406 800

183.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bükkszentkereszt

7,02

280 800

184.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Cigánd

185.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Cserépfalu

16,86

674 400

7,72

308 800

186.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Edelény

33,05

1 322 000

187.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Encs

23,07

922 800

188.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Farkaslyuk

6,12

244 800

189.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Felsőnyárád

7,61

304 400

190.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Felsőzsolca

21,62

864 800

191.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Forró

8,09

323 600

192.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Gesztely

15,56

622 400

193.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Gönc

17,06

682 400

194.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Halmaj

7,01

280 400

195.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hangony

8,87

354 800

196.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Harsány

6,13

245 200

197.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hejőbába

198.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hernádnémeti

199.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

200.

9,31

372 400

13,02

520 800

Hidasnémeti

7,02

280 800

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Homrogd

8,13

325 200

201.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Ináncs

7,89

315 600

202.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Járdánháza

8,11

324 400

203.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Karcsa

8,03

321 200

204.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kazincbarcika

52,84

2 113 600

205.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kázsmárk

7,17

286 800

206.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kenézlő

7,25

290 000

207.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kesznyéten

9,16

366 400

208.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Királd

7,04

281 600

209.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kisgyőr

8,7

348 000

210.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kishuta

9,71

388 400

211.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kistokaj

10,35

414 000

212.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Krasznokvajda

9,26

370 400

213.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kurityán

7,74

309 600

214.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Mád

6,44

257 600

215.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Mályi

11,8

472 000

216.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Megyaszó

8,3

332 000

217.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Méra

7,39

295 600

218.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Mezőcsát

28,35

1 134 000

219.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Mezőkeresztes

16,47

658 800

220.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Mezőkövesd

51,85

2 074 000

221.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Mezőnyárád

7,24

289 600

222.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Mezőzombor

7,03

281 200

223.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Mikóháza

14,03

561 200

224.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Múcsony

8,27

330 800

225.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Nekézseny

8,5

340 000

36242
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226.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Nemesbikk

7,49

299 600

227.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Novajidrány

11,15

446 000

228.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Nyékládháza

19,16

766 400

229.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Onga

18,78

751 200

230.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Ónod

6,84

273 600

231.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Ormosbánya

7,71

308 400

232.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Ózd

63,46

2 538 400

233.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Pácin

9,1

364 000

234.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Pálháza

14,74

589 600

235.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Parasznya

7,3

292 000

236.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Perkupa

11,63

465 200

237.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Prügy

11,3

452 000

238.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Putnok

25,18

1 007 200

239.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Ragály

7,57

302 800

240.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Rátka

7,96

318 400

241.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Ricse

10,32

412 800

242.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Rudabánya

21,01

840 400

243.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajóbábony

14,03

561 200

244.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajóhídvég

11,91

476 400

245.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajókaza

8,41

336 400

246.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajókeresztúr

9,28

371 200

247.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajólád

8,06

322 400

248.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajóörös

8,27

330 800

249.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajószentpéter

29,67

1 186 800

250.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajószöged

6,41

256 400

251.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajóvámos

8,93

357 200

252.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sárospatak

31,61

1 264 400

253.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sátoraljaújhely

35,8

1 432 000

254.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Selyeb

8,14

325 600

255.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Serényfalva

11,1

444 000

256.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szalaszend

13,49

539 600

257.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szalonna

10,95

438 000

258.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szendrő

21,62

864 800

259.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szendrőlád

9,13

365 200

260.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szentistván

9,27

370 800

261.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szerencs

27,07

1 082 800

262.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szikszó

26,87

1 074 800

263.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szirmabesenyő

12,06

482 400

264.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szuhakálló

13,24

529 600

265.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Taktaharkány

10,09

403 600

266.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Taktaszada

6

240 000

267.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tállya

7,88

315 200

268.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tarcal

8,3

332 000

269.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Telkibánya

7,9

316 000

270.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tibolddaróc

8,92

356 800

271.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tiszakarád

8,46

338 400

36243
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272.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tiszakeszi

273.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tiszalúc

7,43

297 200

16,35

654 000

274.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tiszapalkonya

7,1

284 000

275.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tiszatarján

11,22

448 800

276.
277.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tiszaújváros

38,45

1 538 000

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tokaj

23,48

939 200

278.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tolcsva

8,69

347 600

279.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Vajdácska

11,34

453 600

280.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Varbó

7,16

286 400

281.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Vilmány

7,38

295 200

282.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Zemplénagárd

7,17

286 800

283.

Csongrád megye

Algyő

16,59

663 600

284.

Csongrád megye

Apátfalva

285.

Csongrád megye

Ásotthalom

286.

Csongrád megye

287.

8,26

330 400

11,34

453 600

Baks

6,08

243 200

Csongrád megye

Balástya

9,71

388 400

288.

Csongrád megye

Bordány

8,87

354 800

289.

Csongrád megye

Csanádalberti

9,36

374 400

290.

Csongrád megye

Csanádpalota

19,37

774 800

291.

Csongrád megye

Csanytelek

7,45

298 000

292.

Csongrád megye

Csengele

9,29

371 600

293.

Csongrád megye

Deszk

10,25

410 000

294.

Csongrád megye

Domaszék

16,11

644 400

295.

Csongrád megye

Fábiánsebestyén

7,93

317 200

296.

Csongrád megye

Forráskút

6,23

249 200

297.

Csongrád megye

Földeák

9,74

389 600

298.

Csongrád megye

Kistelek

24,17

966 800

299.

Csongrád megye

Kiszombor

10,88

435 200

300.

Csongrád megye

Kübekháza

14,84

593 600

301.

Csongrád megye

Magyarcsanád

7,22

288 800

302.

Csongrád megye

Maroslele

6,18

247 200

303.

Csongrád megye

Nagymágocs

9,69

387 600

304.

Csongrád megye

Ópusztaszer

6,46

258 400

305.

Csongrád megye

Röszke

9,5

380 000

306.

Csongrád megye

Ruzsa

13,88

555 200

307.

Csongrád megye

Szatymaz

13,74

549 600

308.

Csongrád megye

Szegvár

15,81

632 400

309.

Csongrád megye

Székkutas

6,35

254 000

310.

Csongrád megye

Tömörkény

9,01

360 400

311.

Csongrád megye

Újszentiván

6,02

240 800

312.

Csongrád megye

Üllés

8,34

333 600

313.

Csongrád megye

Zákányszék

7,76

310 400

314.

Csongrád megye

Zsombó

9,6

384 000

315.

Fejér megye

Aba

18,15

726 000

316.

Fejér megye

Adony

19,58

783 200

317.

Fejér megye

Alap

12,26

490 400

36244
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318.

Fejér megye

Bakonycsernye

319.

Fejér megye

Baracs

15,1

604 000

13,92

556 800

320.

Fejér megye

Baracska

7,54

301 600

321.

Fejér megye

Bodajk

16,96

678 400

322.

Fejér megye

Cece

323.

Fejér megye

Csákvár

9,81

392 400

24,26

970 400

324.

Fejér megye

Csókakő

9,28

371 200

325.

Fejér megye

Dég

8,57

342 800

326.

Fejér megye

Előszállás

6,76

270 400

327.

Fejér megye

Ercsi

23,78

951 200

328.

Fejér megye

Etyek

11,93

477 200

329.

Fejér megye

Fehérvárcsurgó

9,67

386 800

330.

Fejér megye

Felcsút

18,9

756 000

331.

Fejér megye

Füle

7,04

281 600

332.

Fejér megye

Iszkaszentgyörgy

7,27

290 800

333.

Fejér megye

Iváncsa

12,63

505 200

334.

Fejér megye

Káloz

12,01

480 400

335.

Fejér megye

Kápolnásnyék

15,07

602 800

336.

Fejér megye

Kincsesbánya

7,89

315 600

337.

Fejér megye

Kisláng

8,95

358 000

338.

Fejér megye

Kulcs

7,88

315 200

339.

Fejér megye

Lajoskomárom

6,55

262 000

340.

Fejér megye

Lepsény

15,5

620 000

341.

Fejér megye

Lovasberény

7,35

294 000

342.

Fejér megye

Mány

343.

Fejér megye

Martonvásár

344.

Fejér megye

345.

9,39

375 600

21,98

879 200

Mezőfalva

13,4

536 000

Fejér megye

Mezőszilas

11,88

475 200

346.

Fejér megye

Nagykarácsony

8,28

331 200

347.

Fejér megye

Nagylók

348.

Fejér megye

Nagyvenyim

349.

Fejér megye

350.

6,87

274 800

11,34

453 600

Pákozd

8,73

349 200

Fejér megye

Pázmánd

6,27

250 800

351.

Fejér megye

Perkáta

10,98

439 200

352.

Fejér megye

Pusztavám

6,98

279 200

353.

Fejér megye

Rácalmás

18,17

726 800

354.

Fejér megye

Ráckeresztúr

9,08

363 200

355.

Fejér megye

Sárbogárd

31,18

1 247 200

356.

Fejér megye

Sárkeresztes

7,06

282 400

357.

Fejér megye

Sárkeresztúr

7,19

287 600

358.

Fejér megye

Sárosd

8,83

353 200

359.

Fejér megye

Sárszentmihály

360.

Fejér megye

Seregélyes

361.

Fejér megye

Sukoró

362.

Fejér megye

363.

Fejér megye

8,31

332 400

12,39

495 600

7,7

308 000

Szabadbattyán

12,94

517 600

Szabadegyháza

6,47

258 800

36245
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364.

Fejér megye

Szár

7,28

291 200

365.

Fejér megye

Tác

14,62

584 800

366.

Fejér megye

Tordas

6,16

246 400

367.

Fejér megye

Úrhida

17,31

692 400

368.

Fejér megye

Vál

15,34

613 600

369.

Fejér megye

Velence

20,16

806 400

370.

Fejér megye

Zámoly

11,07

442 800

371.

Győr-Moson-Sopron megye

Abda

17,23

689 200

372.

Győr-Moson-Sopron megye

Ágfalva

12,41

496 400

373.

Győr-Moson-Sopron megye

Babót

6,95

278 000

374.

Győr-Moson-Sopron megye

Bágyogszovát

8,69

347 600

375.

Győr-Moson-Sopron megye

Bakonyszentlászló

7,59

303 600

376.

Győr-Moson-Sopron megye

Beled

20,14

805 600

377.

Győr-Moson-Sopron megye

Bőny

6,42

256 800

378.

Győr-Moson-Sopron megye

Bősárkány

7,67

306 800

379.

Győr-Moson-Sopron megye

Csorna

28,45

1 138 000

380.

Győr-Moson-Sopron megye

Darnózseli

12,79

511 600

381.

Győr-Moson-Sopron megye

Dunakiliti

8,01

320 400

382.

Győr-Moson-Sopron megye

Dunaszeg

12,62

504 800

383.

Győr-Moson-Sopron megye

Écs

15,35

614 000

384.

Győr-Moson-Sopron megye

Enese

11,32

452 800

385.

Győr-Moson-Sopron megye

Farád

8,4

336 000

386.

Győr-Moson-Sopron megye

Fertőd

15,21

608 400

387.

Győr-Moson-Sopron megye

Fertőrákos

6,57

262 800

388.

Győr-Moson-Sopron megye

Fertőszentmiklós

16,24

649 600

389.

Győr-Moson-Sopron megye

Fertőszéplak

7,37

294 800

390.

Győr-Moson-Sopron megye

Gönyű

8,84

353 600

391.

Győr-Moson-Sopron megye

Gyarmat

12,46

498 400

392.

Győr-Moson-Sopron megye

Gyömöre

6,8

272 000

393.

Győr-Moson-Sopron megye

Győrszemere

8,87

354 800

394.

Győr-Moson-Sopron megye

Győrújbarát

18,25

730 000

395.

Győr-Moson-Sopron megye

Győrújfalu

15,42

616 800

396.

Győr-Moson-Sopron megye

Győrzámoly

7,57

302 800

397.

Győr-Moson-Sopron megye

Halászi

15,85

634 000

398.

Győr-Moson-Sopron megye

Hegyeshalom

18,76

750 400

399.

Győr-Moson-Sopron megye

Hegykő

8,52

340 800

400.

Győr-Moson-Sopron megye

Iván

11,33

453 200

401.

Győr-Moson-Sopron megye

Kajárpéc

12,31

492 400

402.

Győr-Moson-Sopron megye

Kimle

15,85

634 000

403.

Győr-Moson-Sopron megye

Kisbajcs

6,85

274 000

404.

Győr-Moson-Sopron megye

Kóny

12,96

518 400

405.

Győr-Moson-Sopron megye

Kópháza

6,17

246 800

406.

Győr-Moson-Sopron megye

Koroncó

6,44

257 600

407.

Győr-Moson-Sopron megye

Lébény

16,35

654 000

408.

Győr-Moson-Sopron megye

Lövő

6,85

274 000

409.

Győr-Moson-Sopron megye

Mihályi

11,01

440 400

36246
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410.

Győr-Moson-Sopron megye

Mosonszentmiklós

6,92

276 800

411.

Győr-Moson-Sopron megye

Mosonszolnok

7,27

290 800

412.

Győr-Moson-Sopron megye

Nagycenk

11,46

458 400

413.

Győr-Moson-Sopron megye

Nagyszentjános

7,77

310 800

414.

Győr-Moson-Sopron megye

Nyúl

11,95

478 000

415.

Győr-Moson-Sopron megye

Osli

7,16

286 400

416.

Győr-Moson-Sopron megye

Öttevény

8,17

326 800

417.

Győr-Moson-Sopron megye

Pannonhalma

17,44

697 600

418.

Győr-Moson-Sopron megye

Pázmándfalu

7,32

292 800

419.

Győr-Moson-Sopron megye

Pér

9,21

368 400

420.

Győr-Moson-Sopron megye

Petőháza

7,28

291 200

421.

Győr-Moson-Sopron megye

Rábapatona

7,09

283 600

422.

Győr-Moson-Sopron megye

Rábatamási

6,85

274 000

423.

Győr-Moson-Sopron megye

Rajka

12,6

504 000

424.

Győr-Moson-Sopron megye

Sopronhorpács

9,32

372 800

425.

Győr-Moson-Sopron megye

Sopronkövesd

9,71

388 400

426.

Győr-Moson-Sopron megye

Szany

9,4

376 000

427.

Győr-Moson-Sopron megye

Szil

11,12

444 800

428.

Győr-Moson-Sopron megye

Szilsárkány

6,85

274 000

429.

Győr-Moson-Sopron megye

Tápszentmiklós

7,09

283 600

430.

Győr-Moson-Sopron megye

Tét

23,65

946 000

431.

Győr-Moson-Sopron megye

Töltéstava

10,42

416 800

432.

Győr-Moson-Sopron megye

Vitnyéd

7,37

294 800

433.

Hajdú-Bihar megye

Álmosd

9,11

364 400

434.

Hajdú-Bihar megye

Bagamér

7,29

291 600

435.

Hajdú-Bihar megye

Báránd

11,53

461 200

436.

Hajdú-Bihar megye

Berekböszörmény

10,45

418 000

437.

Hajdú-Bihar megye

Biharkeresztes

25,18

1 007 200

438.

Hajdú-Bihar megye

Biharnagybajom

7,66

306 400

439.

Hajdú-Bihar megye

Bihartorda

7,03

281 200

440.

Hajdú-Bihar megye

Bocskaikert

8,78

351 200

441.

Hajdú-Bihar megye

Csökmő

6

240 000

442.

Hajdú-Bihar megye

Ebes

12,97

518 800

443.

Hajdú-Bihar megye

Egyek

16,69

667 600

444.

Hajdú-Bihar megye

Esztár

8,58

343 200

445.

Hajdú-Bihar megye

Földes

11,28

451 200

446.

Hajdú-Bihar megye

Furta

7,97

318 800

447.

Hajdú-Bihar megye

Görbeháza

6,91

276 400

448.

Hajdú-Bihar megye

Hajdúbagos

6,2

248 000

449.

Hajdú-Bihar megye

Hajdúdorog

24,59

983 600

450.

Hajdú-Bihar megye

Hajdúnánás

45,04

1 801 600

451.

Hajdú-Bihar megye

Hajdúsámson

31,51

1 260 400

452.

Hajdú-Bihar megye

Hajdúszovát

8,43

337 200

453.

Hajdú-Bihar megye

Hencida

7,71

308 400

454.

Hajdú-Bihar megye

Kaba

20,5

820 000

455.

Hajdú-Bihar megye

Konyár

6,44

257 600

36247
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456.

Hajdú-Bihar megye

Körösszegapáti

10,83

433 200

457.

Hajdú-Bihar megye

Létavértes

24,39

975 600

458.

Hajdú-Bihar megye

Mikepércs

13,33

533 200

459.

Hajdú-Bihar megye

Monostorpályi

6,32

252 800

460.

Hajdú-Bihar megye

Nádudvar

24,55

982 000

461.

Hajdú-Bihar megye

Nagyhegyes

7,64

305 600

462.

Hajdú-Bihar megye

Nagyrábé

7,74

309 600

463.

Hajdú-Bihar megye

Nyírábrány

15,13

605 200

464.

Hajdú-Bihar megye

Nyíracsád

10,64

425 600

465.

Hajdú-Bihar megye

Nyíradony

25,13

1 005 200

466.

Hajdú-Bihar megye

Nyírmártonfalva

6,13

245 200

467.

Hajdú-Bihar megye

Pocsaj

7,53

301 200

468.

Hajdú-Bihar megye

Polgár

23,25

930 000

469.

Hajdú-Bihar megye

Püspökladány

39,98

1 599 200

470.

Hajdú-Bihar megye

Sáránd

9,43

377 200

471.

Hajdú-Bihar megye

Sárrétudvari

8,05

322 000

472.

Hajdú-Bihar megye

Téglás

21,01

840 400

473.

Hajdú-Bihar megye

Tiszacsege

18,43

737 200

474.

Hajdú-Bihar megye

Vámospércs

19,78

791 200

475.

Hajdú-Bihar megye

Váncsod

7,02

280 800

476.

Hajdú-Bihar megye

Zsáka

7,27

290 800

477.

Heves megye

Abasár

6,9

276 000

478.

Heves megye

Adács

7,25

290 000

479.

Heves megye

Andornaktálya

7,68

307 200

480.

Heves megye

Apc

6,89

275 600

481.

Heves megye

Átány

7,22

288 800

482.

Heves megye

Balaton

7,79

311 600

483.

Heves megye

Bélapátfalva

21,37

854 800

484.

Heves megye

Besenyőtelek

7,39

295 600

485.

Heves megye

Boldog

8

320 000

486.

Heves megye

Csány

487.

Heves megye

Domoszló

488.

Heves megye

489.

6,28

251 200

11,86

474 400

Ecséd

8,55

342 000

Heves megye

Egerbakta

8,99

359 600

490.

Heves megye

Egercsehi

7,84

313 600

491.

Heves megye

Egerszalók

8,03

321 200

492.

Heves megye

Erdőtelek

8,88

355 200

493.

Heves megye

Felsőtárkány

14,64

585 600

494.

Heves megye

Füzesabony

28,77

1 150 800

495.

Heves megye

Gyöngyös

54,22

2 168 800

496.

Heves megye

Gyöngyöshalász

7,2

288 000

497.

Heves megye

Gyöngyöspata

13,33

533 200

498.

Heves megye

Gyöngyössolymos

499.

Heves megye

Gyöngyöstarján

500.

Heves megye

501.

Heves megye

9,45

378 000

10,62

424 800

Heréd

7,88

315 200

Heves

32,12

1 284 800

36248
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502.

Heves megye

Hort

9,85

394 000

503.

Heves megye

Istenmezeje

8,38

335 200

504.

Heves megye

Kál

9,82

392 800

505.

Heves megye

Kápolna

9,19

367 600

506.

Heves megye

Karácsond

8,14

325 600

507.

Heves megye

Kerecsend

8,7

348 000

508.

Heves megye

Kisköre

14,05

562 000

509.

Heves megye

Kompolt

8,79

351 600

510.

Heves megye

Lőrinci

19,88

795 200

511.

Heves megye

Maklár

8,85

354 000

512.

Heves megye

Markaz

8,24

329 600

513.

Heves megye

Mátraderecske

8,23

329 200

514.

Heves megye

Mezőtárkány

14,65

586 000

515.

Heves megye

Nagyfüged

8,26

330 400

516.

Heves megye

Nagyréde

13,5

540 000

517.

Heves megye

Ostoros

11,05

442 000

518.

Heves megye

Parád

8,89

355 600

519.

Heves megye

Pély

7,49

299 600

520.

Heves megye

Pétervására

19,98

799 200

521.

Heves megye

Petőfibánya

7,41

296 400

522.

Heves megye

Poroszló

14

560 000

523.

Heves megye

Recsk

8,68

347 200

524.

Heves megye

Rózsaszentmárton

10,67

426 800

525.

Heves megye

Sirok

10,57

422 800

526.

Heves megye

Szilvásvárad

7,96

318 400

527.

Heves megye

Tarnalelesz

10,09

403 600

528.

Heves megye

Tarnaméra

10,27

410 800

529.

Heves megye

Tarnaörs

8,83

353 200

530.

Heves megye

Tarnazsadány

7,16

286 400

531.

Heves megye

Tiszanána

12,77

510 800

532.

Heves megye

Vámosgyörk

8,28

331 200

533.

Heves megye

Verpelét

21,22

848 800

534.

Heves megye

Visonta

15,25

610 000

535.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Abádszalók

19,17

766 800

536.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Alattyán

6,05

242 000

537.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Besenyszög

17,55

702 000

538.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Cibakháza

13,23

529 200

539.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Cserkeszőlő

6,53

261 200

540.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jánoshida

7,08

283 200

541.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jászalsószentgyörgy

9,61

384 400

542.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jászapáti

26,36

1 054 400

543.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jászárokszállás

22,89

915 600

544.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jászdózsa

6,39

255 600

545.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jászfelsőszentgyörgy

8,1

324 000

546.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jászfényszaru

23,13

925 200

547.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jászjákóhalma

7,96

318 400

36249
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548.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jászkisér

19,76

790 400

549.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jászladány

17,19

687 600

550.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jászszentandrás

8,73

349 200

551.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jásztelek

8,86

354 400

552.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Kenderes

18,23

729 200

553.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Kengyel

9,93

397 200

554.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Kőtelek

8,89

355 600

555.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Kunhegyes

25,31

1 012 400

556.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Kunmadaras

19,14

765 600

557.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Kunszentmárton

30,32

1 212 800

558.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Mezőtúr

44,75

1 790 000

559.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Nagykörű

7,58

303 200

560.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Öcsöd

9,16

366 400

561.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Rákóczifalva

21,83

873 200

562.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Rákócziújfalu

6,08

243 200

563.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Szajol

10,54

421 600

564.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszabő

6,62

264 800

565.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszabura

8,54

341 600

566.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszaföldvár

27,59

1 103 600

567.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszafüred

30,43

1 217 200

568.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszaigar

7,11

284 400

569.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszajenő

7,42

296 800

570.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszakürt

7,01

280 400

571.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszapüspöki

6,35

254 000

572.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszaroff

8,36

334 400

573.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszasas

7,07

282 800

574.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszaszentimre

9,87

394 800

575.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszaszőlős

8,75

350 000

576.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszatenyő

10,47

418 800

577.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tószeg

12,45

498 000

578.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Törökszentmiklós

43,51

1 740 400

579.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Újszász

20,81

832 400

580.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Zagyvarékas

9,94

397 600

581.

Komárom-Esztergom megye

Almásfüzitő

6,21

248 400

582.

Komárom-Esztergom megye

Ászár

7,86

314 400

583.

Komárom-Esztergom megye

Bábolna

19,31

772 400

584.

Komárom-Esztergom megye

Baj

7,75

310 000

585.

Komárom-Esztergom megye

Bajna

8,2

328 000

586.

Komárom-Esztergom megye

Bajót

8,62

344 800

587.

Komárom-Esztergom megye

Bakonyszombathely

10,9

436 000

588.

Komárom-Esztergom megye

Bokod

8,63

345 200

589.

Komárom-Esztergom megye

Császár

11,3

452 000

590.

Komárom-Esztergom megye

Csolnok

11,67

466 800

591.

Komárom-Esztergom megye

Dág

7,84

313 600

592.

Komárom-Esztergom megye

Dorog

29,26

1 170 400

593.

Komárom-Esztergom megye

Gyermely

11,4

456 000

36250
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594.

Komárom-Esztergom megye

Kecskéd

6,11

244 400

595.

Komárom-Esztergom megye

Kesztölc

7,38

295 200

596.

Komárom-Esztergom megye

Kocs

7,14

285 600

597.

Komárom-Esztergom megye

Környe

12,78

511 200

598.

Komárom-Esztergom megye

Lábatlan

19,13

765 200

599.

Komárom-Esztergom megye

Mocsa

8,32

332 800

600.

Komárom-Esztergom megye

Nagyigmánd

8,9

356 000

601.

Komárom-Esztergom megye

Naszály

6,83

273 200

602.

Komárom-Esztergom megye

Oroszlány

40,68

1 627 200

603.

Komárom-Esztergom megye

Piliscsév

12,17

486 800

604.

Komárom-Esztergom megye

Pilismarót

6,1

244 000

605.

Komárom-Esztergom megye

Réde

8,02

320 800

606.

Komárom-Esztergom megye

Sárisáp

7,57

302 800

607.

Komárom-Esztergom megye

Süttő

6,12

244 800

608.

Komárom-Esztergom megye

Szákszend

8,1

324 000

609.

Komárom-Esztergom megye

Szárliget

6,94

277 600

610.

Komárom-Esztergom megye

Szomód

6,27

250 800

611.

Komárom-Esztergom megye

Tardos

7,34

293 600

612.

Komárom-Esztergom megye

Tarján

7,19

287 600

613.

Komárom-Esztergom megye

Tárkány

614.

Komárom-Esztergom megye

Tokod

615.

Komárom-Esztergom megye

616.

7,97

318 800

11,79

471 600

Tokodaltáró

8,16

326 400

Komárom-Esztergom megye

Vértessomló

7,02

280 800

617.

Komárom-Esztergom megye

Vértesszőlős

8,59

343 600

618.

Nógrád megye

Balassagyarmat

42,68

1 707 200

619.

Nógrád megye

Bátonyterenye

31,85

1 274 000

620.

Nógrád megye

Bercel

12,53

501 200

621.

Nógrád megye

Berkenye

7,37

294 800

622.

Nógrád megye

Borsosberény

7,78

311 200

623.

Nógrád megye

Buják

6,26

250 400

624.

Nógrád megye

Cserhátsurány

7,93

317 200

625.

Nógrád megye

Diósjenő

7,82

312 800

626.

Nógrád megye

Drégelypalánk

15,58

623 200

627.

Nógrád megye

Ecseg

7,27

290 800

628.

Nógrád megye

Endrefalva

7,42

296 800

629.

Nógrád megye

Érsekvadkert

9,88

395 200

630.

Nógrád megye

Etes

7,84

313 600

631.

Nógrád megye

Héhalom

7,22

288 800

632.

Nógrád megye

Jobbágyi

6,23

249 200

633.

Nógrád megye

Kálló

7,28

291 200

634.

Nógrád megye

Karancsalja

9,56

382 400

635.

Nógrád megye

Karancslapujtő

9,6

384 000

636.

Nógrád megye

Kazár

7,88

315 200

637.

Nógrád megye

Kétbodony

9,94

397 600

638.

Nógrád megye

Lucfalva

8,14

325 600

639.

Nógrád megye

Ludányhalászi

8,85

354 000
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640.

Nógrád megye

Magyarnándor

8,55

342 000

641.

Nógrád megye

Mátramindszent

7,91

316 400

642.

Nógrád megye

Mátraszele

10,47

418 800

643.

Nógrád megye

Mátraszőlős

7,12

284 800

644.

Nógrád megye

Mátraterenye

9,91

396 400

645.

Nógrád megye

Mátraverebély

8,66

346 400

646.

Nógrád megye

Mihálygerge

8,47

338 800

647.

Nógrád megye

Nagylóc

7,98

319 200

648.

Nógrád megye

Nagyoroszi

7,75

310 000

649.

Nógrád megye

Nézsa

7,79

311 600

650.

Nógrád megye

Nőtincs

7,22

288 800

651.

Nógrád megye

Őrhalom

8,28

331 200

652.

Nógrád megye

Palotás

7,8

312 000

653.

Nógrád megye

Rétság

16,01

640 400

654.

Nógrád megye

Rimóc

9,83

393 200

655.

Nógrád megye

Romhány

6,26

250 400

656.

Nógrád megye

Ságújfalu

9,09

363 600

657.

Nógrád megye

Somoskőújfalu

13,46

538 400

658.

Nógrád megye

Szécsény

23,57

942 800

659.

Nógrád megye

Szendehely

7,76

310 400

660.

Nógrád megye

Szurdokpüspöki

13,2

528 000

661.

Nógrád megye

Szügy

7,68

307 200

662.

Nógrád megye

Vanyarc

9,06

362 400

663.

Nógrád megye

Varsány

7,67

306 800

664.

Pest megye

Abony

33,13

1 325 200

665.

Pest megye

Acsa

7,11

284 400

666.

Pest megye

Alsónémedi

16,4

656 000

667.

Pest megye

Áporka

7,75

310 000

668.

Pest megye

Aszód

22,61

904 400

669.

Pest megye

Bag

10,51

420 400

670.

Pest megye

Biatorbágy

30,24

1 209 600

671.

Pest megye

Budajenő

13,58

543 200

672.

Pest megye

Budakeszi

34,4

1 376 000

673.

Pest megye

Bugyi

16,44

657 600

674.

Pest megye

Cegléd

71,84

2 873 600

675.

Pest megye

Ceglédbercel

11,99

479 600

676.

Pest megye

Csemő

12,71

508 400

677.

Pest megye

Csobánka

9,04

361 600

678.

Pest megye

Csörög

6,16

246 400

679.

Pest megye

Dabas

37,54

1 501 600

680.

Pest megye

Dánszentmiklós

7,95

318 000

681.

Pest megye

Dány

12,03

481 200

682.

Pest megye

Délegyháza

10,83

433 200

683.

Pest megye

Diósd

25,74

1 029 600

684.

Pest megye

Domony

6,34

253 600

685.

Pest megye

Dömsöd

17,48

699 200

36252
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686.

Pest megye

Dunabogdány

8,72

348 800

687.

Pest megye

Dunavarsány

26,24

1 049 600

688.

Pest megye

Ecser

10,51

420 400

689.

Pest megye

Farmos

9,7

388 000

690.

Pest megye

Felsőpakony

9,53

381 200

691.

Pest megye

Fót

42,84

1 713 600

692.

Pest megye

Galgahévíz

7,18

287 200

693.

Pest megye

Galgamácsa

8,75

350 000

694.

Pest megye

Gomba

7,98

319 200

695.

Pest megye

Gyál

46,85

1 874 000

696.

Pest megye

Gyömrő

36,13

1 445 200

697.

Pest megye

Herceghalom

6,85

274 000

698.

Pest megye

Hernád

11,68

467 200

699.

Pest megye

Hévízgyörk

8,31

332 400

700.

Pest megye

Iklad

6,17

246 800

701.

Pest megye

Inárcs

12,88

515 200

702.

Pest megye

Isaszeg

27,87

1 114 800

703.

Pest megye

Jászkarajenő

7,47

298 800

704.

Pest megye

Kakucs

8,07

322 800

705.

Pest megye

Kartal

19,5

780 000

706.

Pest megye

Kemence

14,84

593 600

707.

Pest megye

Kerepes

26,49

1 059 600

708.

Pest megye

Kiskunlacháza

22,04

881 600

709.

Pest megye

Kismaros

15,56

622 400

710.

Pest megye

Kistarcsa

29,61

1 184 400

711.

Pest megye

Kóka

12,36

494 400

712.

Pest megye

Kosd

6,91

276 400

713.

Pest megye

Leányfalu

10,31

412 400

714.

Pest megye

Maglód

29,35

1 174 000

715.

Pest megye

Márianosztra

12,67

506 800

716.

Pest megye

Mende

11,67

466 800

717.

Pest megye

Mogyoród

18,51

740 400

718.

Pest megye

Monorierdő

12,61

504 400

719.

Pest megye

Nagykáta

31,75

1 270 000

720.

Pest megye

Nagykőrös

46,74

1 869 600

721.

Pest megye

Nagymaros

18,71

748 400

722.

Pest megye

Nagytarcsa

11

440 000

723.

Pest megye

Nyáregyháza

10,17

406 800

724.

Pest megye

Nyársapát

10,81

432 400

725.

Pest megye

Ócsa

25,32

1 012 800

726.

Pest megye

Őrbottyán

22,11

884 400

727.

Pest megye

Örkény

18,68

747 200

728.

Pest megye

Pánd

6

240 000

729.

Pest megye

Páty

19,78

791 200

730.

Pest megye

Pécel

34,25

1 370 000

731.

Pest megye

Penc

7,37

294 800

36253
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732.

Pest megye

Perbál

6,18

247 200

733.

Pest megye

Péteri

12,19

487 600

734.

Pest megye

Pilisborosjenő

10,17

406 800

735.

Pest megye

Piliscsaba

23,25

930 000

736.

Pest megye

Pilisjászfalu

9,16

366 400

737.

Pest megye

Pilisvörösvár

34,19

1 367 600

738.

Pest megye

Pilisszántó

7,07

282 800

739.

Pest megye

Pilisszentiván

12,42

496 800

740.

Pest megye

Pilisszentkereszt

6,33

253 200

741.

Pest megye

Pócsmegyer

742.

Pest megye

Pomáz

743.

Pest megye

Püspökhatvan

744.

Pest megye

745.
746.

6,45

258 000

36,63

1 465 200

9,52

380 800

Rád

10,03

401 200

Pest megye

Sóskút

12,56

502 400

Pest megye

Sülysáp

23,54

941 600

747.

Pest megye

Szada

13,95

558 000

748.

Pest megye

Szentmártonkáta

16

640 000

749.

Pest megye

Szigetbecse

9,16

366 400

750.

Pest megye

Szigetcsép

6,83

273 200

751.

Pest megye

Szigethalom

37,21

1 488 400

752.

Pest megye

Szigetmonostor

7,23

289 200

753.

Pest megye

Szigetszentmárton

6,51

260 400

754.

Pest megye

Szigetújfalu

6,26

250 400

755.

Pest megye

Szob

15,71

628 400

756.

Pest megye

Sződ

7,65

306 000

757.

Pest megye

Sződliget

16,1

644 000

758.

Pest megye

Táborfalva

9,18

367 200

759.

Pest megye

Tahitótfalu

18,79

751 600

760.

Pest megye

Taksony

18,03

721 200

761.

Pest megye

Tápióbicske

9,97

398 800

762.

Pest megye

Tápiógyörgye

9,53

381 200

763.

Pest megye

Tápióság

7,48

299 200

764.

Pest megye

Tápiószecső

17,87

714 800

765.

Pest megye

Tápiószele

20,74

829 600

766.

Pest megye

Tápiószentmárton

16,68

667 200

767.

Pest megye

Tápiószőlős

8,2

328 000

768.

Pest megye

Tárnok

23,05

922 000

769.

Pest megye

Tatárszentgyörgy

6

240 000

770.

Pest megye

Telki

10,96

438 400

771.

Pest megye

Tóalmás

15,18

607 200

772.

Pest megye

Törtel

11,83

473 200

773.

Pest megye

Tura

22,97

918 800

774.

Pest megye

Újhartyán

13,84

553 600

775.

Pest megye

Újlengyel

8,11

324 400

776.

Pest megye

Újszilvás

7,54

301 600

777.

Pest megye

Úri

7,09

283 600

36254
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778.

Pest megye

Üllő

28,45

1 138 000

779.

Pest megye

Üröm

19,69

787 600

780.

Pest megye

Vácduka

7,2

288 000

781.

Pest megye

Vácszentlászló

6,17

246 800

782.

Pest megye

Valkó

6,83

273 200

783.

Pest megye

Vasad

11,94

477 600

784.

Pest megye

Veresegyház

36,86

1 474 400

785.

Pest megye

Verőce

10,16

406 400

786.

Pest megye

Visegrád

11,71

468 400

787.

Pest megye

Zsámbok

6,82

272 800

788.

Somogy megye

Ádánd

9,64

385 600

789.

Somogy megye

Andocs

7,44

297 600

790.

Somogy megye

Babócsa

7,31

292 400

791.

Somogy megye

Balatonboglár

21,5

860 000

792.

Somogy megye

Balatonfenyves

6,38

255 200

793.

Somogy megye

Balatonföldvár

21,96

878 400

794.

Somogy megye

Balatonkeresztúr

10,83

433 200

795.

Somogy megye

Balatonszabadi

7,95

318 000

796.

Somogy megye

Balatonszárszó

9,58

383 200

797.

Somogy megye

Balatonszemes

7,67

306 800

798.

Somogy megye

Balatonszentgyörgy

9,21

368 400

799.

Somogy megye

Barcs

29,74

1 189 600

800.

Somogy megye

Bárdudvarnok

7,51

300 400

801.

Somogy megye

Baté

17,37

694 800

802.

Somogy megye

Berzence

7,06

282 400

803.

Somogy megye

Bolhó

7,2

288 000

804.

Somogy megye

Böhönye

8,71

348 400

805.

Somogy megye

Buzsák

8,69

347 600

806.

Somogy megye

Csokonyavisonta

8,59

343 600

807.

Somogy megye

Csököly

7,02

280 800

808.

Somogy megye

Csurgó

29,02

1 160 800

809.

Somogy megye

Darány

14,96

598 400

810.

Somogy megye

Fonyód

21,28

851 200

811.

Somogy megye

Gölle

7,28

291 200

812.

Somogy megye

Hetes

7,62

304 800

813.

Somogy megye

Homokszentgyörgy

7,96

318 400

814.

Somogy megye

Igal

16,94

677 600

815.

Somogy megye

Iharosberény

11,43

457 200

816.

Somogy megye

Juta

14,89

595 600

817.

Somogy megye

Kadarkút

15,46

618 400

818.

Somogy megye

Kapoly

8,49

339 600

819.

Somogy megye

Kaposmérő

8,63

345 200

820.

Somogy megye

Karád

6,94

277 600

821.

Somogy megye

Kéthely

8,63

345 200

822.

Somogy megye

Kőröshegy

8,61

344 400

823.

Somogy megye

Kutas

12,64

505 600

36255
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824.

Somogy megye

Lábod

16,31

652 400

825.

Somogy megye

Látrány

9,06

362 400

826.

Somogy megye

Lengyeltóti

19,37

774 800

827.

Somogy megye

Magyaratád

7,48

299 200

828.

Somogy megye

Mernye

829.

Somogy megye

Mesztegnyő

830.

Somogy megye

Mike

831.

Somogy megye

832.
833.

8,89

355 600

13,61

544 400

7,69

307 600

Nagybajom

21,73

869 200

Somogy megye

Nagyberki

8,47

338 800

Somogy megye

Nagyszakácsi

7,15

286 000

834.

Somogy megye

Öreglak

7,86

314 400

835.

Somogy megye

Pusztakovácsi

7,43

297 200

836.

Somogy megye

Ságvár

8,85

354 000

837.

Somogy megye

Segesd

13,39

535 600

838.

Somogy megye

Simonfa

13,82

552 800

839.

Somogy megye

Siófok

55,41

2 216 400

840.

Somogy megye

Somogyjád

9,14

365 600

841.

Somogy megye

Somogysárd

10,51

420 400

842.

Somogy megye

Somogyszob

7,1

284 000

843.

Somogy megye

Gyékényes

6,98

279 200

844.

Somogy megye

Somogyvár

7,02

280 800

845.

Somogy megye

Somogyzsitfa

846.

Somogy megye

Tab

847.

Somogy megye

848.

8,76

350 400

26,67

1 066 800

Taszár

6,02

240 800

Somogy megye

Törökkoppány

8,14

325 600

849.

Somogy megye

Zákány

7,19

287 600

850.

Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye

Zamárdi

13,54

541 600

Ajak

16,45

658 000

Apagy

6,76

270 400

Aranyosapáti

9,72

388 800

Baktalórántháza

24,7

988 000

Balkány

21,05

842 000

Bököny

13,96

558 400

Buj

6,58

263 200

Cégénydányád

7,76

310 400

Csaholc

7,48

299 200

Csaroda

13,67

546 800

Csenger

31,36

1 254 400

Demecser

17,61

704 400

Dombrád

23,44

937 600

851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
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864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.

Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye

Döge

6,69

267 600

Encsencs

13,17

526 800

Eperjeske

8,05

322 000

Fábiánháza

8,6

344 000

Fényeslitke

7,01

280 400

Gávavencsellő

9,73

389 200

6

240 000

Geszteréd

8,63

345 200

Győrtelek

6,96

278 400

Gyulaháza

15,93

637 200

9,22

368 800

Ibrány

23,78

951 200

Ilk

17,99

719 600

8,72

348 800

7,2

288 000

Kállósemjén

10,28

411 200

Kálmánháza

10,24

409 600

Kántorjánosi

6,34

253 600

Kék

11,76

470 400

Kemecse

25,31

1 012 400

Kisar

7,13

285 200

Kocsord

8,11

324 400

12,58

503 200

Kölcse

8,63

345 200

Levelek

10,43

417 200

Mándok

17,69

707 600

Máriapócs

17,12

684 800

Méhtelek

9,2

368 000

Mérk

9,3

372 000

Mezőladány

7,55

302 000

Nábrád

7,21

288 400

Nagydobos

6,52

260 800

Nagyecsed

21,31

852 400

Gégény

Hodász

Jánkmajtis
Jármi

Kótaj
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897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.

Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye

Nagyhalász

20,22

808 800

6,88

275 200

Napkor

10,49

419 600

Nyírbátor

31,48

1 259 200

Nyírbéltek

7,85

314 000

Nyírbogát

15,84

633 600

Nyírbogdány

8,01

320 400

Nyírcsaholy

6,72

268 800

Nyírcsászári

10,92

436 800

Nyírgyulaj

6,08

243 200

Nyírkarász

6,7

268 000

Nyírkáta

6,2

248 000

Nyírlugos

14,02

560 800

Nyírmada

19,1

764 000

Nyírmeggyes

7,53

301 200

Nyírmihálydi

6,5

260 000

Nyírpazony

9,83

393 200

Nyírtass

6,13

245 200

Nyírtelek

21,89

875 600

Nyírtét

9,31

372 400

Nyírtura

9,01

360 400

Nyírvasvári

6,17

246 800

Ófehértó

7,16

286 400

Ópályi

8,53

341 200

Ököritófülpös

8,02

320 800

Őr

8,28

331 200

Pap

9,61

384 400

Pátroha

8,38

335 200

Petneháza

8,48

339 200

Piricse

7,81

312 400

9,7

388 000

19,82

792 800

14,4

576 000

Nagyszekeres

Porcsalma
Rakamaz
Ramocsaháza

36258
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955.

Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye

956.

Tolna megye

Attala

7,32

292 800

957.

Tolna megye

Báta

7,7

308 000

958.

Tolna megye

Bátaapáti

7,35

294 000

959.

Tolna megye

Bátaszék

25,54

1 021 600

960.

Tolna megye

Bogyiszló

8,96

358 400

961.

Tolna megye

Bonyhád

48,91

1 956 400

962.

Tolna megye

Bölcske

13,17

526 800

963.

Tolna megye

Dalmand

10,7

428 000

964.

Tolna megye

Decs

11,38

455 200

965.

Tolna megye

Dombóvár

49,09

1 963 600

930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.
951.
952.
953.
954.

Rozsály

10,89

435 600

Szabolcsveresmart

8,83

353 200

Szakoly

7,91

316 400

Szamosszeg

7,76

310 400

17,31

692 400

Tiszabecs

9,22

368 800

Tiszabercel

8,62

344 800

Tiszabezdéd

9,21

368 400

Tiszadada

6,55

262 000

Tiszadob

7,65

306 000

Tiszaeszlár

7,45

298 000

13,83

553 200

7,27

290 800

21,17

846 800

Tiszanagyfalu

9,33

373 200

Tiszatelek

8,54

341 600

Tiszavasvári

32,74

1 309 600

Tornyospálca

10,33

413 200

7,04

281 600

Túristvándi

12,32

492 800

Tuzsér

13,81

552 400

Tyukod

8,33

333 200

Újfehértó

30,28

1 211 200

Vaja

16,04

641 600

Vásárosnamény

32,78

1 311 200

Záhony

23,59

943 600

Tarpa

Tiszakerecseny
Tiszakóród
Tiszalök

Tunyogmatolcs

36259
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966.

Tolna megye

Döbrököz

11,84

473 600

967.

Tolna megye

Dunaföldvár

24,04

961 600

968.

Tolna megye

Dunaszentgyörgy

16,36

654 400

969.

Tolna megye

Fadd

11,85

474 000

970.

Tolna megye

Gyönk

18,49

739 600

971.

Tolna megye

Hőgyész

8,17

326 800

972.

Tolna megye

Iregszemcse

7,33

293 200

973.

Tolna megye

Kakasd

12,3

492 000

974.

Tolna megye

Kölesd

15,88

635 200

975.

Tolna megye

Kurd

8,35

334 000

976.

Tolna megye

Magyarkeszi

7,84

313 600

977.

Tolna megye

Nagydorog

19,44

777 600

978.

Tolna megye

Nagykónyi

979.

Tolna megye

Nagymányok

980.

Tolna megye

Ozora

981.

Tolna megye

Őcsény

982.

Tolna megye

983.

Tolna megye

984.

Tolna megye

Regöly

985.

Tolna megye

Simontornya

986.

Tolna megye

987.

Tolna megye

988.

7,76

310 400

12,93

517 200

8,03

321 200

13,58

543 200

Pincehely

6,49

259 600

Pusztahencse

6,83

273 200

8,2

328 000

16,84

673 600

Szakály

6,99

279 600

Szedres

6,54

261 600

Tolna megye

Tamási

31,39

1 255 600

989.

Tolna megye

Tengelic

6,56

262 400

990.

Tolna megye

Tevel

7,87

314 800

991.

Tolna megye

Tolna

30,33

1 213 200

992.

Tolna megye

Tolnanémedi

7,24

289 600

993.

Tolna megye

Zomba

11,03

441 200

994.

Vas megye

Alsószölnök

7,2

288 000

995.

Vas megye

Balogunyom

13,2

528 000

996.

Vas megye

Bő

16,45

658 000

997.

Vas megye

Bük

16,17

646 800

998.

Vas megye

Csepreg

19,21

768 400

999.

Vas megye

Csörötnek

7,28

291 200

1000.

Vas megye

Egyházasrádóc

7,04

281 600

1001.

Vas megye

Gencsapáti

7,43

297 200

1002.

Vas megye

Gérce

7,85

314 000

1003.

Vas megye

Horvátzsidány

1004.

Vas megye

Ikervár

1005.

Vas megye

Ivánc

1006.

Vas megye

1007.
1008.

7,2

288 000

11,69

467 600

7,9

316 000

Ják

10,76

430 400

Vas megye

Jánosháza

28,37

1 134 800

Vas megye

Kám

17,67

706 800

1009.

Vas megye

Kenyeri

12,72

508 800

1010.

Vas megye

Körmend

33,62

1 344 800

1011.

Vas megye

Kőszeg

35,01

1 400 400

36260
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1012.

Vas megye

Lukácsháza

1013.

Vas megye

Molnaszecsőd

14,45

578 000

7,9

316 000

1014.

Vas megye

Nádasd

9,49

379 600

1015.

Vas megye

Nagysimonyi

7,76

310 400

1016.

Vas megye

Nemesbőd

7,24

289 600

1017.

Vas megye

Nyőgér

10,56

422 400

1018.

Vas megye

Oszkó

8,18

327 200

1019.

Vas megye

Őriszentpéter

26,05

1 042 000

1020.

Vas megye

Pornóapáti

7,2

288 000

1021.

Vas megye

Rábahídvég

9,55

382 000

1022.

Vas megye

Rábapaty

9,56

382 400

1023.

Vas megye

Rátót

7,74

309 600

1024.

Vas megye

Répcelak

17,53

701 200

1025.

Vas megye

Sé

9,24

369 600

1026.

Vas megye

Söpte

8,75

350 000

1027.

Vas megye

Szentgotthárd

29,35

1 174 000

1028.

Vas megye

Táplánszentkereszt

7,19

287 600

1029.

Vas megye

Torony

8,76

350 400

1030.

Vas megye

Uraiújfalu

8,05

322 000

1031.

Vas megye

Vasalja

7,9

316 000

1032.

Vas megye

Vasvár

19,38

775 200

1033.

Vas megye

Vasszécseny

1034.

Vas megye

Vép

1035.

Veszprém megye

1036.

12,1

484 000

15,91

636 400

Adásztevel

7,89

315 600

Veszprém megye

Alsóörs

7,37

294 800

1037.

Veszprém megye

Badacsonytomaj

15,68

627 200

1038.

Veszprém megye

Bakonybél

8,4

336 000

1039.

Veszprém megye

Bakonyszentkirály

10,38

415 200

1040.

Veszprém megye

Balatonfőkajár

11,13

445 200

1041.

Veszprém megye

Balatonfűzfő

20,55

822 000

1042.

Veszprém megye

Balatonkenese

13,48

539 200

1043.

Veszprém megye

Berhida

22,18

887 200

1044.

Veszprém megye

Csabrendek

11,6

464 000

1045.

Veszprém megye

Csetény

7,57

302 800

1046.

Veszprém megye

Csopak

8,23

329 200

1047.

Veszprém megye

Csót

8,47

338 800

1048.

Veszprém megye

Csögle

8,29

331 600

1049.

Veszprém megye

Devecser

24,74

989 600

1050.

Veszprém megye

Dudar

8,97

358 800

1051.

Veszprém megye

Gógánfa

17,3

692 000

1052.

Veszprém megye

Hajmáskér

9,76

390 400

1053.

Veszprém megye

Herend

15,52

620 800

1054.

Veszprém megye

Kővágóörs

13,35

534 000

1055.

Veszprém megye

Lesenceistvánd

8,25

330 000

1056.

Veszprém megye

Lesencetomaj

8,75

350 000

1057.

Veszprém megye

Litér

8,51

340 400
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1058.

Veszprém megye

Magyarpolány

8,31

332 400

1059.

Veszprém megye

Marcaltő

6,78

271 200

1060.

Veszprém megye

Márkó

8,69

347 600

1061.

Veszprém megye

Monostorapáti

9,29

371 600

1062.

Veszprém megye

Nagyvázsony

7,76

310 400

1063.

Veszprém megye

Nemesgörzsöny

14,16

566 400

1064.

Veszprém megye

Nemesvámos

8,2

328 000

1065.

Veszprém megye

Nemesszalók

9,18

367 200

1066.

Veszprém megye

Nyárád

7,44

297 600

1067.

Veszprém megye

Nyirád

7,62

304 800

1068.

Veszprém megye

Ősi

6,17

246 800

1069.

Veszprém megye

Öskü

11,64

465 600

1070.

Veszprém megye

Pápakovácsi

7,97

318 800

1071.

Veszprém megye

Pápateszér

8,16

326 400

1072.

Veszprém megye

Pétfürdő

13,65

546 000

1073.

Veszprém megye

Somlóvásárhely

10,61

424 400

1074.

Veszprém megye

Sümeg

27,6

1 104 000

1075.

Veszprém megye

Szentgál

7,81

312 400

1076.

Veszprém megye

Szentkirályszabadja

6,21

248 400

1077.

Veszprém megye

Szigliget

12,54

501 600

1078.

Veszprém megye

Tapolca

41,61

1 664 400

1079.

Veszprém megye

Tihany

9,16

366 400

1080.

Veszprém megye

Tótvázsony

7,25

290 000

1081.

Veszprém megye

Tüskevár

20,13

805 200

1082.

Veszprém megye

Ugod

14,31

572 400

1083.

Veszprém megye

Úrkút

6,18

247 200

1084.

Veszprém megye

Városlőd

7,34

293 600

1085.

Veszprém megye

Várpalota

42,83

1 713 200

1086.

Veszprém megye

Vaszar

8,61

344 400

1087.

Veszprém megye

Zánka

10,94

437 600

1088.

Veszprém megye

Zirc

28,61

1 144 400

1089.

Zala megye

Alsópáhok

7,54

301 600

1090.

Zala megye

Bagod

7,14

285 600

1091.

Zala megye

Bak

11,04

441 600

1092.

Zala megye

Bánokszentgyörgy

1093.

Zala megye

Bázakerettye

1094.

Zala megye

1095.

7,58

303 200

12,06

482 400

Becsehely

9,24

369 600

Zala megye

Cserszegtomaj

8,42

336 800

1096.

Zala megye

Csesztreg

11,14

445 600

1097.

Zala megye

Csömödér

8,14

325 600

1098.

Zala megye

Egervár

6,78

271 200

1099.

Zala megye

Felsőrajk

7,05

282 000

1100.

Zala megye

Galambok

7,57

302 800

1101.

Zala megye

Gellénháza

18,84

753 600

1102.

Zala megye

Gelse

9,53

381 200

1103.

Zala megye

Gyenesdiás

11,41

456 400

36262
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1104.

Zala megye

Hahót

15,24

609 600

1105.

Zala megye

Hévíz

18,48

739 200

1106.

Zala megye

Karmacs

7,96

318 400

1107.

Zala megye

Kehidakustány

6,99

279 600

1108.

Zala megye

Letenye

24,93

997 200

1109.

Zala megye

Lovászi

8,42

336 800

1110.

Zala megye

Murakeresztúr

7,97

318 800

1111.

Zala megye

Nagykapornak

1112.

Zala megye

Nagypáli

1113.

Zala megye

Nagyrécse

1114.

Zala megye

1115.
1116.

9,44

377 600

15,79

631 600

8,24

329 600

Óhíd

10,83

433 200

Zala megye

Pacsa

13,25

530 000

Zala megye

Páka

7,32

292 800

1117.

Zala megye

Pókaszepetk

6,86

274 400

1118.

Zala megye

Rédics

13,14

525 600

1119.

Zala megye

Sármellék

1120.

Zala megye

Semjénháza

1121.

Zala megye

1122.

7,1

284 000

7,02

280 800

Söjtör

20,07

802 800

Zala megye

Surd

6,92

276 800

1123.

Zala megye

Szepetnek

1124.

Zala megye

Teskánd

1125.

Zala megye

1126.

8,7

348 000

10,12

404 800

Tótszerdahely

7,02

280 800

Zala megye

Türje

8,68

347 200

1127.

Zala megye

Újudvar

7,39

295 600

1128.

Zala megye

Vonyarcvashegy

10,36

414 400

1129.

Zala megye

Zalaapáti

12,52

500 800

1130.

Zala megye

Zalabaksa

7,9

316 000

1131.

Zala megye

Zalacsány

8

320 000

1132.

Zala megye

Zalakaros

16,76

670 400

1133.

Zala megye

Zalakomár

11,84

473 600

1134.

Zala megye

Zalalövő

18,88

755 200

1135.

Zala megye

Zalaszántó

7,04

281 600

1136.

Zala megye

Zalaszentgrót

28,77

1 150 800

1137.

Zala megye

Zalaszentgyörgy

7,36

294 400

1138.

Zala megye

Zalaszentiván

7,73

309 200

1139.

Zala megye

Zalaszentmihály
Összesen:

14,14

565 600

14537,74

581 509 600
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A Kormány 2056/2017. (XII. 27.) Korm. határozata
egyes nemzetközi tenisztornák 2018–2020. évi magyarországi rendezésének támogatásával kapcsolatos
intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a nemzetközi tenisztornák rendezési és szervezési költségeihez a nemzetközi tenisztornák
magyarországi rendezésének támogatásáról szóló 1045/2016. (II. 15.) Korm. határozatban (a továbbiakban:
Határozat) meghatározott, a jogdíjak, engedélyezési díjak és a jog megszerzéséhez szükséges költségek fedezetén
felül
a)
a 2018. évi WTA International női tenisztorna tekintetében a 2017. évben 202 300 000 forint, a 2018. évben
188 234 650 forint,
b)
a 2019. évi WTA International női tenisztorna tekintetében a 2018. évben 202 300 000 forint, a 2019. évben
145 234 650 forint,
c)
a 2018. évi ATP 250 World Tour férfi tenisztorna tekintetében a 2017. évben 630 657 275 forint, a 2018. évben
548 515 000 forint,
d)
a 2019. évi ATP 250 World Tour férfi tenisztorna tekintetében a 2018. évben 166 657 275 forint, a 2019. évben
215 468 100 forint,
e)
a 2020. évi ATP 250 World Tour férfi tenisztorna tekintetében a 2019. évben 126 657 275 forint, a 2020. évben
230 468 100 forint
támogatás kerüljön biztosításra a Magyar Tenisz Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) részére;
2. egyetért azzal, hogy az ATP Challenger Tour tenisztorna tekintetében a Határozat c) pont cc) alpontjától eltérően,
az abban megjelölt keretösszegből a 2017. évben 167 895 000 forint, a 2018. évben 47 787 850 forint támogatás
kerüljön biztosításra a Szövetség részére;
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere közreműködésével gondoskodjon
az 1. pont a) és c) alpontjában, valamint a 2. pontban meghatározott tenisztornák 2017-ben esedékes rendezési és
szervezési költségeihez 1 000 852 275 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 4. Versenysport támogatása jogcímcsoport javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere közreműködésével gondoskodjon
az 1. pont a)–d) alpontja, valamint a 2. pont szerinti tenisztornák 2018. évben esedékes rendezési és szervezési
költségeihez 1 153 494 775 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. január 31.
5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterének bevonásával gondoskodjon
a)
a 2019. évi WTA International női tenisztorna, a 2019. évi ATP 250 World Tour férfi tenisztorna és
a 2020. évi ATP 250 World Tour férfi tenisztorna 2019-ben esedékes rendezési és szervezési költségeihez
487 360 025 forintnak,
b)
a 2020. évi ATP 250 World Tour férfi tenisztorna 2020-ban esedékes rendezési és szervezési költségeihez
230 468 100 forintnak
a központi költségvetés Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében történő rendelkezésre állásáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2019. és 2020. évi központi költségvetés tervezése során
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6. egyetért a turisztikai szempontok érvényesítésével a nemzetközi tenisztornák magyarországi rendezése során,
amely érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Szövetség és az emberi erőforrások minisztere
bevonásával tegyen javaslatot, illetve tegye meg a szükséges intézkedéseket a turisztikai szempontok Magyar
Turisztikai Ügynökség Zrt. útján történő érvényesítésére.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. december 31.
		

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.

