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2016. AUGUSZTUS 9.

Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2016. évi 13. számának tartalmából:
– migrációs tárgyú törvények és kormányrendeletek és ezekkel összefüggésben további törvények és
kormányrendeletek módosítása,
– egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények módosítása,
– a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből nyújtható egyes szakképzési és felnőttképzési célú
támogatások részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet módosítása,
– egyetemi tanári kinevezésekről szóló köztársasági elnöki határozatok,
– 
felsőoktatási intézmény vezetői, nevelési-oktatási intézmények vezetői álláshelyeinek, valamint
pedagógus-álláshelyeinek betöltésére irányuló pályázati felhívások.
A változó igényeknek megfelelően megújult formában, 2014-től már kizárólag elektronikus felületen,
jelentős mértékben csökkentett éves előfizetői díj mellett megjelentetett Oktatási és Kulturális Közlöny
hiteles publikációs felületként biztosítja az ágazatra vonatkozó információkat.
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Jogszabályok

2016. évi XXXIX. törvény
egyes migrációs tárgyú és ezekkel összefüggésben más törvények módosításáról*
1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
módosítása
1. §

(1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2) Az engedélyezési kötelezettség alá tartozó foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges
szerződés – a (10) bekezdésben foglalt kivétellel – csak az (1) bekezdésben meghatározott engedély beszerzését
követően köthető meg.”
(2) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) bekezdése
a következő c) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„c) azokat a foglalkoztatási ágazatokat, amelyekben végzett tevékenységet szezonális munkának kell tekinteni
– a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban folytatott konzultációt követően –”
(rendeletben állapítsa meg.)
(3) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (7) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(7) A foglalkoztató és a harmadik országbeli munkavállaló az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott engedély
alapján történő munkavállalás céljából – a (8a) bekezdésben foglaltak kivételével – előzetes megállapodást köt
foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére. A megállapodás – a (7a) bekezdésben foglalt kivétellel – legfeljebb
kétéves, határozott időtartamú foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére szólhat. A megállapodás kötelező
érvényű állásajánlatnak minősül. Ha az engedély kiállításra kerül a harmadik országbeli állampolgár részére,
a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt – a (9) bekezdésben foglalt kivétellel – az előzetes megállapodásban
foglalt feltételeknek megfelelően, valamint az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott engedély időtartamának
megfelelő időtartammal kell létrehozniuk. A felek ettől eltérő megállapodása érvénytelen.”
(4) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (7a) bekezdése
a következő f ) ponttal egészül ki:
(A megállapodás)
„f ) az 58. § (7) bekezdésében meghatározott szezonális munka esetében tizenkét hónapon belül legfeljebb hat
hónapos”
(határozott időtartamú foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére szólhat.)
(5) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. §-a a következő
(8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A foglalkoztató és a harmadik országbeli állampolgár nem köt előzetes megállapodást, ha harmadik országbeli
állampolgár magyarországi foglalkoztatására
a) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott vállalaton
belüli áthelyezés, vagy
b) belföldi foglalkoztatóval kötött megállapodás teljesítése érdekében külföldi munkáltatóval fennálló
munkaviszonya
alapján kerül sor.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. május 10-i ülésnapján fogadta el.
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(6) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. §-a a következő
(10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A foglalkoztató és a harmadik országbeli állampolgár munkavállaló – ha az ugyanazon foglalkoztatóval
korábban létesített foglalkoztatásra irányuló jogviszony feltételei (munkakör, munkavégzés helye) az (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott, korábban kiadott engedélyben foglaltakhoz képest nem változtak, előzetes
megállapodás és az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás birtokában
megállapodhat a harmadik országbeli állampolgárnak az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott engedély
lejártát követő, az (1) bekezdés a) pontja szerinti tartózkodási engedély kiadására irányuló, összevont kérelmezési
eljárás idejére szóló továbbfoglalkoztatásában.”
2. §

(1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. §-a a következő
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E törvénynek az egyes migrációs tárgyú és ezekkel összefüggésben más törvények módosításáról szóló 2016. évi
XXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépést követően megindult ügyekben kell alkalmazni.”
(2) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. §-a a következő
(7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) E törvény alkalmazásában szezonális munka olyan tevékenység, amely a naptári év bizonyos szakaszához
kötődik, az adott évszak feltételeihez kapcsolódó, ismétlődő esemény, vagy események sorozata miatt, amikor
az általában zajló műveletek esetében jóval több munkaerőre van szükség.”

3. §		
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 60. § (1) bekezdése
a következő g) és h) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„g) a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és
tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. február 26-ai 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk
(2) bekezdésének,
h) a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és
tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. május 15-ei 2014/66/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
4. §		
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a következő 140/V. §-sal egészül ki:
„140/V. § Az egyes migrációs tárgyú és ezekkel összefüggésben más törvények módosításáról szóló 2016. évi
XXXIX. törvénnyel hatályon kívül helyezett 64. § (4) bekezdés g) pontjában meghatározottakat a 2016. június 1-jét
megelőzően előterjesztett kérelem alapján megkötött integrációs szerződések tekintetében továbbra is biztosítani
kell.”
5. §		
Hatályát veszti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. § (4) bekezdés g) pontja.

3. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása
6. §		
A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 1. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A munkaügyi hatóság a fővállalkozó vagy a vele jogviszonyban álló köztes alvállalkozó helytállási
kötelezettségét állapíthatja meg, ha az alvállalkozó olyan munkáltató, aki a külön jogszabály szerinti szezonális
munka keretében harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztat, és a részére járó munkabért a foglalkoztatás
megszűnéséig nem fizette meg.”
7. §		
A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 3. § (1) bekezdés s) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(A munkaügyi ellenőrzés kiterjed:)
„s) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban:
Harm.tv.) 71. § (1), (2), és (8) bekezdése szerinti kötelezettségek foglalkoztató általi,”
(megtartására.)
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8. §		
A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 6. § (1) bekezdés g)–h) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép, valamint az (1) bekezdés a következő i) ponttal egészül ki:
(A munkaügyi hatóság az ellenőrzés során tapasztalt szabálytalanságok miatt eljárása során a következő intézkedésekkel
élhet:)
„g) a 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre
vonatkozó jogsértés megállapítása esetén a gyermek veszélyeztetettsége miatt jelzéssel él a gyermekjóléti
szolgálatnál,
h) a további jogsértés megelőzésének érdekében – a b) pont alkalmazhatóságának hiányában – megállapítja
a munkáltató jogsértését, vagy
i) kötelezi az 1. § (8) bekezdése szerint felelős fővállalkozót vagy a köztes alvállalkozót az elmaradt munkabérnek
a munkáltató helyett történő megfizetésére.”
9. §

(1) A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a 3. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltak megtartásának ellenőrzése során a munkaügyi hatóság azt állapítja
meg, hogy a foglalkoztató harmadik országbeli állampolgárt a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összevont kérelmezési
eljárás alapján kiadott tartózkodási engedély, az Flt. 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti munkavállalási engedély,
illetve az Flt. 7. § (10) bekezdésében meghatározottak nélkül foglalkoztat, kötelezi a központi költségvetésbe
történő befizetésre a (2)–(5) bekezdésben foglaltak szerint.”
(2) A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően, a foglalkoztatót a kifizetett munkabér (munkadíj), de legalább
a minimálbér kétszeresének megfelelő összeg központi költségvetésbe történő megfizetésére kell kötelezni akkor,
ha a foglalkoztató harmadik országbeli állampolgárt – az Flt. 7. § (10) bekezdésében foglaltak kivételével – úgy
foglalkoztat tovább, hogy az engedély érvényességének lejártát megelőzően a harmadik országbeli állampolgár
számára – ha ezt az engedélyre vonatkozó jogszabály lehetővé teszi – új engedély iránti kérelmet az illetékes
hatósághoz benyújtott, azonban a hatóság az ügyben nem hozott határozatot.”
(3) A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Nem tekinthető a (4) bekezdés szerinti továbbfoglalkoztatásnak és az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmény
nem alkalmazható, ha a harmadik országbeli állampolgár továbbfoglalkoztatása az Flt. 7. § (10) bekezdése alapján
történik.”

10. §		
A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 10. §-a a következő p) és q) ponttal egészül ki:
(E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„p) a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és
tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. február 26-ai 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv;
q) a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és
tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. május 15-ei 2014/66/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.”
11. §		
A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény a következő 12. §-sal egészül ki:
„12. § E törvénynek az egyes migrációs tárgyú és ezekkel összefüggésben más törvények módosításáról szóló
2016. évi XXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépést követően megindult ügyekben kell
alkalmazni.”

4. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
módosítása
12. §		
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 31. §-a
a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja:)
„e) a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és
tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. február 26-ai 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv;
f ) a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és
tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. május 15-ei 2014/66/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.”
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5. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása
13. §		
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 2. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény hatálya kiterjed – amennyiben nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik – a Magyarország területén élő)
„f ) összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárra, feltéve, hogy a munkavállalást számára
hat hónapot meghaladó időtartamra, de a vállalaton belül áthelyezett személy esetén legalább kilenc hónapra
engedélyezték.”
14. §		
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 53. §-a a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja:)
„e) a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és
tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. február 26-ai 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,
f ) a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és
tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. május 15-ei 2014/66/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.”

6. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása
15. §		
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 69. §-a a következő j) és k) ponttal
egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„j) a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és
tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. február 26-ai 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelve,
k) a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és
tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. május 15-i 2014/66/EU parlamenti és tanácsi irányelve.”

7. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2007. évi I. törvény módosítása
16. §		
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény 2. § b) pont bi) és bj) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában
b) családtag:]
„bi) az EGT-állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága
előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,
bj) a magyar állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága
előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített;”
17. §		
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az EGT állampolgár családtag tartózkodási joga az (1) bekezdés szerint fennmarad, ha a házasságot a bíróság
felbontotta vagy érvénytelenítette.”
18. §		
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § Ha az EGT állampolgár meghal, tartózkodási joga megszűnik, vagy tartózkodási jogának gyakorlásával
felhagy, gyermeke tartózkodási joga – életkorától függetlenül – a tanulmányainak befejezéséig fennmarad, ha
tanulmányait már megkezdte és megszakítás nélkül folytatja. A gyermek felett szülői felügyeleti jogot gyakorló
másik szülő tartózkodási joga a gyermek tanulmányainak befejezéséig marad fenn.”
19. §		
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az eljáró hatóság a tartózkodási joggal felhagyás tényét megállapító határozatban az EGT-állampolgár vagy
a családtag részére kiállított, tartózkodási jogot igazoló okmány érvénytelenségét megállapítja és az okmányt
visszavonja.”
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20. §		
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény 15. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az eljáró hatóság a tartózkodási jog megszűnésének tényét megállapító határozatban az EGT-állampolgár
vagy a családtag részére kiállított, tartózkodási jogot igazoló okmány érvénytelenségét megállapítja és az okmányt
visszavonja.”
21. §		
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény 16. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Állandó tartózkodásra jogosult)
„a) a magyar állampolgár családtagja – a házastárs, valamint a 8. § (1) bekezdés a) pontja alapján tartózkodásra
jogosult személy kivételével –, ha megszakítás nélkül legalább egy éve magyar állampolgárral családi
életközösségben él,”
22. §		
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény 19. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az eljáró hatóság az állandó tartózkodási jog megszűnésének tényét megállapító határozatban
az EGT-állampolgár vagy a családtag részére kiállított állandó tartózkodási jogot igazoló okmány érvénytelenségét
megállapítja és az okmányt visszavonja.”
23. §		
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény 40. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az eljáró hatóság kiutasíthatja azt az EGT-állampolgárt vagy azt a családtagot,)
„c) akinek beutazása vagy tartózkodása valódi, közvetlen és súlyos veszélyt jelent Magyarország közrendjére,
köz- vagy nemzetbiztonságára.”
24. §		
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény 50. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A bírósági és az idegenrendészeti kiutasítás – a 34. §-ban meghatározott tilalom figyelembevételével –
kitoloncolással hajtható végre, ha
a) a kiutasított személy szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt kiszabott szabadságvesztés büntetésből
szabadult,
b) a kiutasított személy olyan bűncselekmény elkövetése miatt került kiutasításra, amely ötévi vagy azt meghaladó
tartamú szabadságvesztéssel büntetendő, vagy
c) a kiutasított személlyel szemben a 40. § (2) bekezdés a)–c) pontja alapján rendeltek el idegenrendészeti kiutasítást
és a 61/A. §-ban foglaltaknak nem tett eleget.”
25. §		
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény 67. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A munkáltató az EGT-állampolgár vagy a családtag magyarországi munkavállalásának meghiúsulását, valamint
foglalkoztatásának megszüntetését a következő adatok közlésével három munkanapon belül köteles bejelenteni
az eljáró hatóságnak:
a) munkáltató adatai (név, cím, székhely, telephely, gazdálkodási forma, cégjegyzékszám),
b) az EGT-állampolgár vagy a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag munkavállaló természetes
személyazonosító adatai,
c) az EGT-állampolgár vagy a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag munkavállaló tartózkodásra
jogosító okmányának száma,
d) munkakör,
e) a munkavégzés megszűnésének, vagy meghiúsulásának időpontja.”
26. §		
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény 71. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Ha az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik, a határozat és a végzés közlése hirdetményi úton történik.
Kézbesítési ügygondnok kirendelésének nincs helye. A hirdetményt kizárólag a döntést hozó hatóság
hirdetőtábláján kell kifüggeszteni és a jogszabályban meghatározott honlapon kell közzétenni.
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(5) Ha az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik és a beutazási és tartózkodási tilalmat a 38. § (1) bekezdése alapján
vagy a 40. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendelt kiutasításhoz kapcsolódóan rendelték el, a (4) bekezdéstől
eltérően a hirdetményi úton történő közlés a határozat rendelkező részének a jogszabályban meghatározott
honlapon való közzétételével történik és e közzététel napján a határozatot közöltnek kell tekinteni.”
27. §		
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény 89. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„89. § E törvénynek az egyes migrációs tárgyú és ezekkel összefüggésben más törvények módosításáról szóló
2016. évi XXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépést követően megindult ügyekben kell
alkalmazni.”
28. §		
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény 129. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„i) a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli
állampolgárok országainak felsorolásáról szóló, 2001. március 15-i 539/2001/EK tanácsi rendelet, és az azt módosító
509/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
29. §		
Hatályát veszti a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi I. törvény
a)
3. § (6) bekezdése, valamint
b)
86. § (6) bekezdés a) pontja.

8. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
módosítása
30. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 2. § f ) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„f ) befogadott: aki a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvényben meghatározottak szerinti védelemben
részesül;”
31. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény a következő
2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § E törvény alkalmazásában
a) vállalaton belüli áthelyezés: a vállalaton belül áthelyezett személy számára szóló tartózkodásra jogosító engedély
iránti kérelem benyújtásakor az Európai Unió tagállamai területén kívül lakóhellyel rendelkező harmadik országbeli
állampolgárok foglalkoztatási vagy képzési célú ideiglenes kiküldetése az Európai Unió tagállamai területén kívül
letelepedett olyan vállalkozástól, amelyhez a harmadik országbeli állampolgárt az ugyanahhoz a vállalkozáshoz
vagy vállalkozáscsoporthoz tartozó, az adott tagállamban letelepedett szervezethez történő áthelyezést
megelőzően és annak idejére munkaszerződés köti, illetve adott esetben az egy vagy több második tagállamban
letelepedett fogadó szervezetek közötti mobilitása;
b) vállalaton belül áthelyezett személy: olyan harmadik országbeli állampolgár, aki a vállalaton belül áthelyezett
személy számára szóló tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtásakor az Európai Unió tagállamai területén
kívül rendelkezik lakóhellyel, és akit vállalaton belül áthelyeztek;
c) fogadó szervezet: az a szervezet, amelyhez a vállalaton belül áthelyezett személyt áthelyezik, és amely jogi
formájától függetlenül, jogszabályban meghatározottak szerint létrehozott jogi személy;
d) vállalaton belül áthelyezett személy számára szóló engedély: olyan tartózkodási engedély, amely a tulajdonosát
feljogosítja az első tagállam és adott esetben a második tagállam területén való tartózkodásra és munkavállalásra
a törvényben meghatározott feltételek szerint;
e) hosszú távú mobilitási engedély: olyan tartózkodási engedély, amely a vállalaton belül áthelyezett személy
számára szóló tartózkodási engedély tulajdonosát feljogosítja a második tagállam területén való tartózkodásra és
munkavállalásra törvényben meghatározott feltételek szerint;
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f ) vállalkozáscsoport: két vagy több, a következő módokon összekapcsoltként elismert vállalkozás: valamely
vállalkozás egy másik tekintetében
fa) közvetlenül vagy közvetve birtokolja ez utóbbi vállalkozás jegyzett tőkéjének a többségét;
fb) ellenőrzést gyakorol a vállalkozás kibocsátott részvénytőkéjéhez kapcsolódó szavazati jogok többsége felett;
fc) kinevezheti a szóban forgó vállalkozás igazgatási, irányító, illetve felügyelő testületei tagjainak több mint a felét;
vagy
fd) azt anyavállalatként egységes alapon irányítja;
g) első tagállam: az Európai Unió azon tagállama, amely elsőként állít ki valamely vállalaton belül áthelyezett
személy számára szóló engedélyt az adott harmadik országbeli állampolgár részére;
h) második tagállam: az első tagállamtól eltérő minden olyan tagállam, amelyben a vállalaton belül áthelyezett
személy gyakorolni kívánja vagy gyakorolja a törvény szerinti mobilitáshoz való jogot.”
32. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 6. §-a a következő
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az a harmadik országbeli állampolgár, aki vállalaton belüli áthelyezés céljából az Európai Unió tagállama által
kiadott érvényes tartózkodási engedéllyel és érvényes úti okmánnyal rendelkezik és amennyiben a beutazása vagy
tartózkodása Magyarország közrendjét, közbiztonságát vagy nemzetbiztonságát, illetve közegészségügyi érdekét
nem sérti vagy veszélyezteti, jogosult
a) az Európai Unió tagállamai területén szabadon mozogni, kilencven napot meg nem haladó, tervezett időtartamig
Magyarországra beutazni és ott tartózkodni,
b) külön engedély nélkül a vállalaton belüli áthelyezés keretében a magyarországi fogadó szervezetnél munkát
végezni.”
33. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 7/A. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„7/A. § A kilencven napot meg nem haladó tervezett tartózkodásra jogosító vízummal rendelkező harmadik
országbeli állampolgár, valamint az 539/2001/EK tanácsi rendelet II. mellékletében szereplő harmadik ország
állampolgáraként Magyarország területén jogszerűen tartózkodó személy – ha e törvény eltérően nem
rendelkezik – a 20. § (1) és (2) bekezdése szerinti keresőtevékenységet folytathat.”
34. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 9. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter, a külpolitikáért felelős miniszter, a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter, valamint a polgári hírszerzési tevékenység
irányításáért felelős miniszter által – a közbiztonság és a nemzetbiztonság védelme, valamint a Vízumkódexben
meghatározottak szerint a migrációs kockázatértékelés, a visszaélések és csalások megelőzése és kiszűrése
érdekében – meghatározott esetekben a kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum
csak a központi vízumhatóság hozzájárulásával adható ki.”
35. §

(1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 13. § (1) bekezdés
b) pont bf ) és bg) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodás céljából az a harmadik országbeli állampolgár
utazhat be, illetve száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó időtartamig az a harmadik országbeli
állampolgár tartózkodhat Magyarország területén aki)
(rendelkezik)
„bf ) nemzeti letelepedési engedéllyel, vagy
bg) EK letelepedési engedéllyel;”
(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 13. § (1) bekezdés
h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodás céljából az a harmadik országbeli állampolgár
utazhat be, illetve száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó időtartamig az a harmadik országbeli
állampolgár tartózkodhat Magyarország területén aki)
„h) nem áll kiutasítás vagy beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alatt, illetve beutazása vagy tartózkodása nem
veszélyezteti Magyarország közrendjét, közbiztonságát, nemzetbiztonságát vagy közegészségügyi érdekét.”
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36. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 14. § (2) bekezdés
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodásra jogosító vízum érvényességi ideje:)
„a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott vízum esetén legfeljebb egy év,”
37. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 15. §
(3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Nemzeti vízumot az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki eleget tesz a 13. § (1) bekezdés a), valamint
c)–i) pontjaiban foglalt feltételeknek.
(4) A nemzeti vízum kiadását meg kell tagadni, illetve a kiadott nemzeti vízumot vissza kell vonni, ha a harmadik
országbeli állampolgár
a) nem felel meg a 13. § (1) bekezdés a), valamint c)–i) pontjaiban foglalt valamely feltételnek;
b) a tartózkodási jogosultság megszerzése érdekében az eljáró hatósággal hamis adatot, valótlan tényt közölt.
(5) A nemzeti vízum iránti kérelem, illetve a nemzeti vízum visszavonása tárgyában hozott határozat ellen
fellebbezésnek nincs helye.”
38. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 16. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a tartózkodási engedély száznyolcvan napon belül kilencven napot
meghaladó, de legfeljebb kettő év határozott időtartamú tartózkodásra jogosít Magyarország területén.”
39. §

(1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény a következő
17/A. §-sal egészül ki:
„17/A. § (1) A Magyarország területén tartózkodó harmadik országbeli állampolgár kérelme – ha a törvény másként
nem rendelkezik – abban az esetben engedélyezhető, ha eleget tesz a 13. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint
c)–i) pontjában foglalt feltételeknek és
a) a kivételes méltánylást érdemlő körülményt igazolta,
b) a kilencven napot meghaladó tartózkodás célja kutatás, vagy
c) az 539/2001/EK rendelet II. mellékletében szereplő állam állampolgáraként vagy ilyen harmadik országbeli
állampolgárral együtt, családtagként tartózkodik jogszerűen Magyarország területén.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kivételesen méltányolható körülmény különösen a gyógykezeléssel,
a családegyesítéssel vagy a keresőtevékenységgel összefüggő olyan tény, amely a harmadik országbeli
állampolgárnak nem felróható okból következett be és akadályozza a jogszabályban meghatározott általános
feltételeknek megfelelő helyen történő kérelmezést.
(3) Az idegenrendészeti hatóság az (1) bekezdésben foglaltak szerint előterjesztett tartózkodási engedély kiadása
iránti kérelmet nyolc napon belül érdemi vizsgálat nélkül végzéssel elutasítja, ha megállapítja, hogy
a) az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel nem igazolt, vagy
b) a harmadik országbeli állampolgár az (1) bekezdés a) pontja alapján előterjesztett ismételt tartózkodási engedély
kiadása iránti kérelme azonos jogi és ténybeli alapon került előterjesztésre és az önkéntes távozási vagy ország
elhagyására vonatkozó kötelezettség végrehajtásának elkerülését célozza, vagy
c) a harmadik országbeli állampolgár az (1) bekezdés a) pontja alapján előterjesztett tartózkodási engedély kiadása
iránti kérelmét megelőzően elrendelt kiutasításnak nem tett eleget.”
(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 17/A. §-a
a következő (1a) bekezdéssel egészül ki.
„(1a) A Magyarország területén tartózkodó, az Európai Unió tagállama által vállalaton belüli áthelyezés céljából
kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár vállalaton belüli áthelyezés céljából
tartózkodási engedély (hosszú távú mobilitási engedély) kiadása iránti kérelmét, valamint az ilyen engedéllyel
rendelkező harmadik országbeli állampolgárral együtt Magyarországon jogszerűen tartózkodó családtag
tartózkodási engedély iránti kérelmét Magyarországon terjesztheti elő, amennyiben az első tagállam által kiadott
tartózkodási engedélye érvényes.”
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40. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 18. §-a a következő
(1c)–(1i) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) Szezonális munkavállalás céljából a tartózkodási engedély kiadását meg kell tagadni az (1) bekezdés
a)–c) pontjában meghatározott eseteken túl akkor is, ha a harmadik országbeli állampolgár
a) a rendelkezésre álló adatok és tények alapján a tartózkodási engedély lejártakor az Európai Unió tagállamainak
területét valószínűsíthetően nem hagyja el, vagy
b) tizenkét hónapon belül hat hónapig már rendelkezett szezonális munkavállalás céljából kiadott tartózkodási
engedéllyel.
(1d) Szezonális munkavállalás céljából a tartózkodási engedély meghosszabbítását meg kell tagadni, illetve
a kiadott szezonális munkavállalás célú tartózkodási engedélyt vissza kell vonni az (1) bekezdés a)–c) pontjában
meghatározott eseteken túl akkor is, ha a harmadik országbeli állampolgár a kérelem előterjesztését megelőző
tizenkét hónapon belül hat hónapig már rendelkezett szezonális munkavállalás céljából kiadott tartózkodási
engedéllyel.
(1e) Szezonális munkavállalás céljából a tartózkodási engedély meghosszabbítását az idegenrendészeti
hatóság megtagadhatja, illetve a kiadott szezonális munkavállalási célú tartózkodási engedélyt visszavonhatja
az (1d) bekezdésben meghatározott eseteken túl akkor is, ha a harmadik országbeli állampolgár a menekültügyi
hatóságtól menekültkénti elismerését kérte, vagy a menekültügyi hatóságtól ideiglenes vagy kiegészítő védelmet
kért.
(1f ) Vállalaton belüli áthelyezés céljából a tartózkodási engedély kiadását, illetve a meghosszabbítását meg kell
tagadni az (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott eseteken túl akkor is, ha a harmadik országbeli állampolgár
a) nem teljesíti a 13. § (1) bekezdés a), c)–d), f )–i) pontjában foglalt feltételeket,
b) a fogadószervezetet kizárólag abból a célból hozták létre, hogy a vállalaton belüli áthelyezéseket elősegítse,
c) jogszabályban meghatározott vezető állású munkavállalók és szakértők esetében három évig, gyakornokmunkavállalók esetében pedig egy évig már rendelkezett vállalaton belüli áthelyezés céljából kiadott tartózkodási
engedéllyel.
(1g) A vállalaton belüli áthelyezés céljából kiadott tartózkodási engedélyt vissza kell vonni az (1f ) bekezdés
a)–b) pontjában meghatározott esetekben.
(1h) Vállalaton belüli áthelyezés céljából a tartózkodási engedély meghosszabbítását az idegenrendészeti hatóság
megtagadhatja, illetve a vállalaton belüli áthelyezés céljából kiadott tartózkodási engedélyt visszavonhatja
az (1f ) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott eseteken túl akkor is, ha a harmadik országbeli állampolgár nem
tartotta be az Európai Unión belüli mobilitásra vonatkozó, jogszabályban meghatározott kötelezettségeit.
(1i) Az Európai Unió tagállama által vállalaton belüli áthelyezés céljából kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező
harmadik országbeli állampolgár vállalaton belüli áthelyezés céljából tartózkodási engedély (hosszú távú mobilitási
engedély) kiadását az idegenrendészeti hatóság elutasíthatja, ha a harmadik országbeli állampolgár
a) nem felel meg a 20/F. §-ban foglalt feltételeknek,
b) esetében az (1) bekezdés b) pontjában vagy az (1f ) bekezdésben foglaltak megvalósulnak, vagy
c) részére az Európai Unió tagállama által vállalaton belüli áthelyezés céljából kiadott tartózkodási engedély
érvényességi ideje lejárt.”
41. §

(1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 20. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„20. § (1) Jövedelemszerzés céljából tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, akinek
tartózkodási célja, hogy
a) jogszabály szerint önállóan, ellenérték fejében végezhető tevékenységet folytasson, vagy
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó esetben, gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb – jövedelemszerzési céllal
létrejött – jogi személy tulajdonosaként, vezető tisztségviselőjeként, vezetői, képviseleti vagy felügyeleti szerve
tagjaként végezze tevékenységét.
(2) Munkavállalás céljából tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat,
a) akinek tartózkodási célja, hogy a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya alapján, ellenérték fejében, más részére,
illetve irányítása alatt tényleges munkát végezzen, vagy
b) aki gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb – jövedelemszerzési céllal létrejött – jogi személy
tulajdonosaként, vezető tisztségviselőjeként, e tevékenységi körbe tartozó tevékenységén túl tényleges munkát
végez.
(3) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott tevékenység keresőtevékenység folytatásának minősül.
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(4) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti keresőtevékenységet – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – az a harmadik
országbeli állampolgár folytathat, aki
a) szezonális munkavállalási vízummal,
b) humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel,
c) keresőtevékenység folytatása céljából, jövedelemszerzés vagy munkavállalás céljából, családi együttélés
biztosítása céljából, kutatás céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel, vagy
d) EU Kék Kártyával
rendelkezik.
(5) A tanulmányi célú tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár keresőtevékenységet
a szorgalmi időszakban hetente legfeljebb huszonnégy órában, szorgalmi időszakon kívül évente legfeljebb
kilencven napon vagy hatvanhat munkanapon végezhet teljes munkaidőben.
(6) A jövedelemszerzés céljából kiadott tartózkodási engedély érvényességi ideje legfeljebb három év, amely
alkalmanként legfeljebb három évvel meghosszabbítható.”
(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 20. § (4) bekezdés
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) és a (2) bekezdés szerinti keresőtevékenységet – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – az a harmadik országbeli
állampolgár folytathat, aki]
„a) szezonális munkavállalás célú tartózkodási engedéllyel,”
(rendelkezik.)
(3) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 20. § (4) bekezdés
d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a (4) bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:
[Az (1) és a (2) bekezdés szerinti keresőtevékenységet – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – az a harmadik országbeli
állampolgár folytathat, aki]
„d) EU Kék Kártyával vagy
e) vállalaton belüli áthelyezés céljából kiadott tartózkodási engedéllyel”
(rendelkezik.)
42. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 20/A. § (2) bekezdés
h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem kaphat EU Kék Kártyát:)
„h) az a harmadik országbeli állampolgár, aki Magyarország területén szezonális munkavállalás céljából kiadott
tartózkodási engedéllyel tartózkodik, illetve az Európai Unió más tagállamában szezonális munkát végez,”
43. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény a következő
20/D–20/F. §-sal egészül ki:
„20/D. § (1) Szezonális munkavállalás céljából tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat,
akinek tartózkodási célja, hogy külön jogszabályban meghatározott szezonális munkát végezzen.
(2) A szezonális munkavállalás céljából kiadott tartózkodási engedély érvényességi ideje legfeljebb hat hónap,
amely tizenkét hónapon belül hat hónapot meg nem haladó időtartamig meghosszabbítható. A szezonális
munkavállalás céljából kiállított tartózkodási engedély tizenkét hónapon belül hat hónapot meghaladó időtartamra
nem adható ki és hat hónapot követően e célból nem hosszabbítható meg.
(3) Nem kaphat szezonális munkavállalás céljából tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár, aki
a) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgár, aki Magyarország
területén kiküldetésben tartózkodik, vagy
b) külön jogszabályban foglaltak alapján szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik.
20/E. § (1) Vállalaton belüli áthelyezés céljából tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kap, aki
a) igazolja, hogy a fogadó szervezet és a harmadik országban letelepedett vállalkozás ugyanahhoz a vállalkozáshoz
vagy vállalkozáscsoporthoz tartozik;
b) a 13. § (1) bekezdés a), d), valamint h) és i) pontjában foglalt feltételeknek megfelel, és vele szemben nem állnak
fenn a (2) bekezdésben, valamint a 18. § (1f )–(1i) bekezdésben foglalt kizáró okok;
c) igazolja, hogy a vállalaton belüli áthelyezés időpontját jogszabályban meghatározott 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;
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d) igazolja, hogy az Európai Unió tagállamai területén történő tartózkodás tekintetében Magyarországon
a leghosszabb a vállalaton belüli áthelyezés időtartama;
e) rendelkezik az abban a fogadó szervezetben szükséges szakmai képesítéssel és tapasztalattal, amelyhez vezető
állású munkavállalóként vagy szakértőként áthelyezik, vagy gyakornok-munkavállalók esetében a szükséges
egyetemi oklevéllel;
f ) foglalkoztatása jogszabályban meghatározott szempontok alapján, valamint hazai foglalkoztatáspolitikai
érdekből támogatott;
g) az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy kérelmezte azt minden olyan időszakra
vonatkozóan, amikor a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyból eredően nem minősül biztosítottnak;
h) a tartózkodás teljes időtartamára elegendő forrással rendelkezik önmaga és családtagjai számára ahhoz, hogy
tartózkodásuk ne jelentsen indokolatlan terhet Magyarország szociális ellátórendszerére; és
i) Magyarország területén valós lakcímadatot szálláshelyként bejelentett.
(2) Nem kaphat vállalaton belül áthelyezés céljából tartózkodási engedélyt:
a) az a harmadik országbeli állampolgár, aki kutatás céljából kiállított tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
b) azon harmadik országbeli állampolgár, aki egyrészt az Európai Unió és tagállamai, másrészt harmadik országok
közötti megállapodások alapján a szabad mozgás tekintetében az Unió polgáraival egyenértékű jogokat élvez, vagy
akit ilyen harmadik országokban letelepedett vállalkozás foglalkoztat;
c) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgár, aki Magyarország
területén kiküldetésben tartózkodik;
d) az egyéni vállalkozó;
e) a munkaerő-közvetítő, munkaerő-kölcsönző vagy egyéb olyan vállalkozás megbízása alapján
keresőtevékenységet folytató harmadik országbeli állampolgár, amelynek tevékenysége abból áll, hogy munkaerőt
bocsát rendelkezésre egy másik vállalkozás felügyelete és irányítása alatti munkavégzés céljából;
f ) aki tanulmányok folytatása célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy aki tanulmányai részeként rövid távú,
felügyelt szakmai gyakorlaton vesz részt.
(3) Vállalaton belüli áthelyezés céljából kiállított tartózkodási engedély érvényességi ideje legalább egy év vagy
az áthelyezés időtartamához igazodik. A két időtartam közül azt kell a tartózkodási engedély érvényességi idejeként
meghatározni, amelyik rövidebb.
(4) Vállalaton belüli áthelyezés céljából kiállított tartózkodási engedély érvényességi ideje vezető állású
munkavállalók és szakértők esetében legfeljebb három év, gyakornok-munkavállalók esetében pedig legfeljebb
egy év.
(5) A vállalaton belüli áthelyezés céljából kiállított tartózkodási engedély a (4) bekezdésben meghatározott
időtartamon belül és a (4) bekezdésben meghatározott időtartamig meghosszabbítható vállalaton belüli áthelyezés
céljából.
(6) Nem kaphat a 20. § (1) és (2) bekezdése alapján tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár, aki
2/A. § a)–b) pontjában, valamint a 20/E. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.
20/F. § Az Európai Unió tagállama által vállalaton belüli áthelyezés céljából kiadott tartózkodási engedéllyel
rendelkező harmadik országbeli állampolgár vállalaton belüli áthelyezés céljából tartózkodási engedélyt (hosszú
távú mobilitási engedély) kap, ha rendelkezik a 13. § (1) bekezdés a) és d) pontjában, valamint 20/E. § (1) bekezdés
a)–b) és f )–i) pontjában meghatározott feltételekkel.”
44. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 21. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Tanulmányi célból tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki Magyarországon
a köznevelés információs rendszerében működőként regisztrált köznevelési intézménnyel nappali rendszerű
iskolai oktatás, vagy nappali oktatás munkarendje szerint létesít vagy létesített tanulói jogviszonyt, vagy államilag
elismert felsőoktatási intézmény vagy Magyarország területén engedéllyel működő külföldi felsőoktatási
intézmény teljes idejű nappali képzése keretében tanulmányok folytatása, illetve a felsőoktatási intézmény által
szervezett, a tanulmányok folytatását előkészítő képzésben való részvétel érdekében kíván Magyarország területén
tartózkodni, és igazolja, hogy a tanulmányok folytatásához megfelelő nyelvismerettel rendelkezik.”
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45. §

(1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 29. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A humanitárius célból kiadott tartózkodási engedély érvényességi ideje
a) az (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben három év, amely alkalmanként legfeljebb egy évvel
meghosszabbítható;
b) az (1) bekezdés b) és d) pontjában foglalt esetekben egy év, amely alkalmanként legfeljebb egy évvel
meghosszabbítható;
c) az (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetben legfeljebb hat hónap, amely alkalmanként legfeljebb hat hónappal
meghosszabbítható;
d) az (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetben,
da) a db) alpont kivételével legfeljebb hat hónap, amely alkalmanként legfeljebb hat hónappal meghosszabbítható;
db) amennyiben a harmadik országbeli állampolgár emberkereskedelem áldozata, hat hónap, amely alkalmanként
hat hónappal meghosszabbítható;
e) az (1) bekezdés f ) pontjában foglalt esetben legfeljebb hat hónap, amely alkalmanként legfeljebb hat
hónappal meghosszabbítható, a harmadik országbeli állampolgár által a munkáltatójával szemben az elmaradt
járandóságának kifizetése érdekében indított eljárás jogerős befejezéséig;
f ) az (1a) bekezdés szerinti esetben egy év, amely alkalmanként egy évvel meghosszabbítható.”
(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 29. § (7) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az (1) bekezdés e) pontja alapján tartózkodási engedéllyel ellátott harmadik országbeli állampolgár, aki
emberkereskedelem áldozata, a jogszabályban meghatározott ellátásra és támogatásra jogosult.”

46. §

(1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 29/A. § (1) és
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A tartózkodási engedély kiadása vagy meghosszabbítása – a (4) bekezdésben foglalt esetek kivételével –
összevont kérelmezési eljárás keretében történik, ha a harmadik országbeli állampolgár munkavállalás céljából
terjeszt elő tartózkodási engedély kiadása vagy meghosszabbítása iránti kérelmet.
(2) Összevont kérelmezési eljárás keretében történik a tartózkodási engedély kiadása vagy meghosszabbítása akkor
is, ha a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kíván létesíteni és
a) családi együttélés biztosítása céljából tartózkodási engedély,
b) EU Kék Kártya, vagy
c) kutatás célú tartózkodási engedély
iránti kérelmet terjeszt elő.”
(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 29/A. §
(2) bekezdése a következő d)–f ) ponttal egészül ki:
(Összevont kérelmezési eljárás keretében történik a tartózkodási engedély kiadása vagy meghosszabbítása akkor is, ha
a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kíván létesíteni és)
„d) szezonális munkavállalási célú tartózkodási engedély,
e) vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély, vagy
f ) hosszú távú mobilitási engedély”
(iránti kérelmet terjeszt elő.)
(3) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 29/A. § (3) bekezdés
c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Összevont kérelmezési eljárás keretében történik a tartózkodási engedély kiadása vagy meghosszabbítása akkor is, ha
a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kíván létesíteni és)
„c) a 20. § (1) bekezdése alapján jövedelemszerzés céljából kiadott tartózkodási engedéllyel,”
(rendelkezik.)
(4) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 29/A. §
(3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Összevont kérelmezési eljárás keretében történik a tartózkodási engedély kiadása vagy meghosszabbítása akkor is, ha
a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kíván létesíteni és)
„e) kutatás céljából kiadott tartózkodási engedéllyel;”
(rendelkezik.)
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(5) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 29/A. §
(3) bekezdése a következő f )–h) ponttal egészül ki:
(Összevont kérelmezési eljárás keretében történik a tartózkodási engedély kiadása vagy meghosszabbítása akkor is, ha
a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kíván létesíteni és)
„f ) szezonális munkavállalási célú tartózkodási engedéllyel,
g) vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedéllyel, vagy
h) hosszú távú mobilitási engedéllyel”
(rendelkezik.)
(6) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 29/A. §-a
a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben összevont kérelmezési eljárás keretében a harmadik
országbeli állampolgár tartózkodási engedélye akkor hosszabbítható meg, ha a harmadik országbeli állampolgár
a tartózkodási engedély meghosszabbítását munkavállalás céljából kérelmezi.”
(7) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 29/A. § (4) bekezdés
d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem alkalmazható az összevont kérelmezési eljárás)
„d) au pairként vagy tengerészként Magyarország területén tartózkodni szándékozó, illetve tartózkodó harmadik
országbeli állampolgárra,”
(8) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 29/A. § (4) bekezdés
k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem alkalmazható az összevont kérelmezési eljárás)
„k) arra a harmadik országbeli állampolgárra, aki száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó
időtartamra kíván beutazni és Magyarország területén tartózkodni.”
(9) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 29/A. §
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a tartózkodási engedély kiadása és meghosszabbítása összevont kérelmezési eljárás keretében történik,
az eljáró hatóság az érdemi döntést – az (5a) bekezdésben foglalt kivétellel – a kérelem benyújtásától számított
hetven napon belül hozza meg.”
(10) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 29/A. §-a
a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Ha a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatója külön jogszabályban meghatározott foglalkoztató és
a tartózkodási engedély kiadása és meghosszabbítása összevont kérelmezési eljárás keretében történik, az eljáró
hatóság az érdemi döntést a kérelem benyújtásától számított hatvan napon belül hozza meg.”
(11) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 29/A. §
(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az idegenrendészeti hatóság összevont engedélyezési eljárás keretében összevont engedélyt akkor adhat ki, ha
a harmadik országbeli állampolgár
a) foglalkoztatása jogszabályban meghatározott szempontok alapján, valamint hazai foglalkoztatáspolitikai
érdekből támogatott, vagy külön jogszabály alapján ezen vizsgálat alól mentes és
b) a törvényben meghatározott tartózkodási feltételeket teljesíti.”
(12) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 29/A. § (8) és
(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(8) Ha a tartózkodási engedély összevont engedélyként kerül kiállításra, a tartózkodási engedély érvényességi
ideje – a családi együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási engedély, a kutatás céljából kiadott tartózkodási
engedély, az EU Kék Kártya, valamint a 29. § (1) bekezdés a), illetve e)–f ) pontja vagy (1a) bekezdése alapján
kiadott humanitárius tartózkodási engedély kivételével – legfeljebb a jogszabályban meghatározott szakhatósági
állásfoglalásban szereplő időtartamig terjedhet, amely alkalmanként legfeljebb az új eljárásban adott szakhatósági
állásfoglalásban szereplő időpontig meghosszabbítható.
(9) A harmadik országbeli állampolgár a meghatározott foglalkoztatóval történő foglalkoztatási jogviszony
létesítésére irányuló szándékát köteles az idegenrendészeti hatóságnál bejelenteni, ha
a) a foglalkoztatására a korábbitól eltérő foglalkoztatónál vagy eltérő feltételekkel kerül sor, a korábbi
munkaviszonya megszűnését vagy a munkavégzési feltételek megváltozását követően haladéktalanul, de
legkésőbb öt napon belül, vagy
b) a (3) bekezdésben meghatározott engedélyekkel rendelkezik, jogszabályban meghatározott előzetes
megállapodás megkötését követően haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül.”

2949

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 13. szám

(13) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 29/A. §
(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha a tartózkodási engedély összevont engedélyként kerül kiállításra, a tartózkodási engedély érvényességi
ideje – a családi együttélés biztosítása céljából, a szezonális munkavállalás céljából, vállalaton belüli áthelyezés
céljából kiadott tartózkodási engedély, a hosszú távú mobilitási engedély, a kutatás céljából kiadott tartózkodási
engedély, az EU Kék Kártya, valamint a 29. § (1) bekezdés a), illetve e)–f ) pontja vagy (1a) bekezdése alapján
kiadott humanitárius tartózkodási engedély kivételével – legfeljebb a jogszabályban meghatározott szakhatósági
állásfoglalásban szereplő időtartamig terjedhet, amely alkalmanként legfeljebb az új eljárásban adott szakhatósági
állásfoglalásban szereplő időpontig meghosszabbítható.”
47. §

(1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 30. § (1) bekezdés
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolással kell ellátni azt a harmadik országbeli állampolgárt)
„a) aki tartózkodási engedély iránti kérelmet nyújtott be és az engedély kiadásáig nemzeti vízumának vagy
korábbi tartózkodási engedélyének érvényességi ideje lejárt, vagy e törvény szerint tartózkodási engedéllyel kell
ellátni, továbbá akkor is, ha az 1. § (5) bekezdése alapján terjeszt elő tartózkodási engedély-kérelmet, kivéve, ha
a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem előterjesztését megelőzően elrendelt kiutasításnak nem tett eleget;”
(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 30. § (2) bekezdés
d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás érvényességi ideje)
„d) az (1) bekezdés i) és j) pontjában foglalt esetben legfeljebb hat hónap, amely alkalmanként legfeljebb hat
hónappal meghosszabbítható;”
(3) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 30. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés a) pontja alapján ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolással ellátott harmadik országbeli
állampolgár keresőtevékenységet akkor folytathat, ha
a) keresőtevékenység folytatására jogosító tartózkodási engedély birtokában jövedelemszerzési vagy
munkavállalási célú tartózkodási engedély iránti kérelmet nyújtott be,
b) jövedelemszerzési vagy munkavállalási célú tartózkodási engedély birtokában jövedelemszerzési vagy
munkavállalási célú tartózkodási engedély iránti kérelmet nyújtott be, vagy
c) a 29/A. § (2) vagy (3) bekezdése alapján tartózkodási engedély iránti kérelmet nyújtott be.”
(4) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 30. § (3) bekezdése
a következő d)–g) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés a) pontja alapján ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolással ellátott harmadik országbeli állampolgár
keresőtevékenységet akkor folytathat, ha]
„d) szezonális munkavállalásra jogosító, kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízuma
meghosszabbítása iránti kérelmet nyújtott be szezonális munkavállalás céljából;
e) szezonális munkavállalásra jogosító, kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízuma
birtokában szezonális munkavállalás célú tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet nyújtott be;
f ) szezonális munkavállalásra jogosító tartózkodási engedélye meghosszabbítása iránti kérelmet nyújtott be
szezonális munkavállalás céljából;
g) az Európai Unió tagállama által vállalaton belüli áthelyezés céljából kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező
harmadik országbeli állampolgár vállalaton belüli áthelyezés céljából tartózkodási engedély (hosszú távú mobilitási
engedély) kiadása iránti kérelmet nyújtott be, feltéve, hogy az első tagállam által kiadott tartózkodási engedélye
érvényes, és a kérelmét a rövid távú mobilitási időszak lejárta előtt legalább 20 nappal nyújtotta be.”

48. §

(1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 32. § (5) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az eljáró hatóság – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
hatálya alá tartozó esetben – értesíti a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi
szervet
a) a meglévő jogállás mellett az újabb jogállás nyilvántartásba vétele céljából a menekültként vagy oltalmazottként
nyilvántartott harmadik országbeli állampolgár részére kiadott letelepedési engedélyről,
b) a letelepedési, az ideiglenes, a nemzeti és az EK letelepedési engedély visszavonásáról, valamint
c) a bevándorlási engedély visszavonásáról.”
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(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 32. §-a a következő
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az idegenrendészeti hatóság a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv
értesítését mellőzi, amennyiben a 35/A. § (1) bekezdése alapján nemzeti letelepedési engedélyt állít ki.”
49. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 34. § (1) bekezdés
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Európai Unió tagállama által a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak
jogállásáról szóló, 2003. november 25-ei 2003/109/EK irányelv alapján kiállított huzamos tartózkodói jogállást igazoló
EK tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár ideiglenes letelepedési engedélyt kap, ha)
„a) jövedelemszerzés vagy munkavállalás – kivéve a szezonális munkavállalás esetét – céljából,”
(kíván Magyarország területén tartózkodni, és amennyiben a jogszabályban meghatározott egyéb feltételeket teljesíti.)
50. §

(1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 35. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Magyarországon történő letelepedés céljából nemzeti letelepedési engedélyt – a (4) bekezdésben foglalt
kivétellel – az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki tartózkodási engedéllyel vagy ideiglenes letelepedési
engedéllyel rendelkezik, és
a) a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább három éven át jogszerűen és megszakítás nélkül
Magyarország területén tartózkodott;
b) a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább egy éve eltartott felmenőként családi életközösségben
él bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgárral;
c) bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgár házastársa, feltéve,
hogy a házasságot már a kérelem benyújtását megelőzően legalább két éve megkötötték;
d) magyar állampolgár volt, de állampolgársága megszűnt, illetve akinek felmenője magyar állampolgár vagy
magyar állampolgár volt;
e) bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgár kiskorú gyermeke.”
(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 35. § (6) és
(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet – a 35/C. § (1) bekezdésben foglalt kivétellel –
a) az első fokon eljáró hatóság hetven,
b) a másodfokon eljáró hatóság harminc
napon belül bírálja el.
(7) A nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti eljárásban a külön jogszabályban meghatározott hatóság
azon szakkérdésben, hogy a harmadik országbeli állampolgár letelepedése veszélyezteti-e Magyarország
nemzetbiztonságát vagy közbiztonságát, az állásfoglalását – a 35/C. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel –
a) az elsőfokú eljárásban harminc,
b) a másodfokú eljárásban húsz
napon belül adja meg az eljáró idegenrendészeti hatóságnak, amely időtartam az ügyintézési határidőbe
beleszámít.”

51. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény a következő
35/A–35/C. §-sal egészül ki:
„35/A. § (1) Magyarországon történő letelepedés céljából nemzeti letelepedési engedélyt kaphat az a harmadik
országbeli állampolgár is, akinek beutazásához és tartózkodásához magyarországi befektetéseire tekintettel
nemzetgazdasági érdek fűződik, valamint a harmadik országbeli állampolgár házastársa, vagy eltartott
leszármazója, vagy eltartott szülője, amennyiben nem áll fenn velük szemben a 33. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 33. § (2) bekezdésben, valamint a 35. § (5) bekezdésében foglalt kizáró ok és teljesítik a 33. § (1) bekezdés
a) pontjának megélhetésre vonatkozó és a b) pontban foglalt feltételeket.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazásában nemzetgazdasági érdeknek kell tekinteni különösen, ha
a) a harmadik országbeli állampolgár kérelmező igazolja, hogy ő, vagy a többségi tulajdonában álló gazdasági
társaság legalább 300 000 euró össznévértékben rendelkezik olyan vállalkozás által kibocsátott, legalább ötéves
futamidejű értékpapírral, amely vállalkozás megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:
aa) kizárólag az államháztartásért felelős miniszter által rendeletben meghatározott feltételekkel 50 000 euró
névértékű, erre a célra kibocsátott, legalább ötéves futamidejű, kamatszelvény nélküli olyan magyar
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államkötvénybe fektet be a b) pontban meghatározott össznévértékben, amely államkötvény vonatkozásában
a kibocsátó azt vállalja, hogy a futamidő végén a névértéket fizeti vissza, és a kötvény kamattal csökkentett,
diszkont árfolyamon kerül kibocsátásra, ahol a diszkont kamatláb a kötvény kibocsátásakor az öt évhez legközelebb
álló hátralévő futamidejű, euróban denominált, magyar állam által kibocsátott kötvény másodpiaci hozamánál
1,5 százalékponttal alacsonyabb, de legalább 2 százalék,
ab) szerződéses jogviszonyban áll az aa) alpontban meghatározott tevékenység vonatkozásában az Államadósság
Kezelő Központ Zrt.-vel,
ac) kizárólag névre szóló értékpapírt bocsát ki, és
ad) az adott ország joga szerint rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel, és
b) a kérelmező csatolja az a) pont szerinti vállalkozás arra vonatkozó – végleges és visszavonhatatlan – nyilatkozatát,
hogy a kérelmező nemzeti letelepedési engedélye – kiadásától számított 45 napon belül a kérelmező befizetéséből
lejegyzi az a) pont aa) alpontja szerinti államkötvényt, legalább 300 000 euró össznévértékben.
(3) A (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott szerződés megkötésére az Országgyűlés gazdasági
ügyekért felelős állandó bizottsága által jóváhagyott vállalkozás jogosult.
(4) Az Országgyűlés gazdasági ügyekért felelős állandó bizottsága országonként csak egy vállalkozást hagyhat jóvá.
(5) A (3) bekezdés szerinti jóváhagyást vissza kell vonni különösen, ha a vállalkozás szándékosan valótlan adatot
szolgáltat, vagy a lejegyzési kötelezettségét megszegi. A (3) bekezdés szerinti jóváhagyást úgyszintén vissza
kell vonni, ha a vállalkozás a (4) bekezdéstől eltérő ország területén bizonyítottan, közvetlenül vagy közvetett
közreműködő útján értékpapír-értékesítési tevékenységet fejt ki, illetve ha magyarországi kérelmezés esetén
a vállalkozás a (4) bekezdésben írt jóváhagyásban foglaltaktól eltér.
(6) Az Országgyűlés gazdasági ügyekért felelős állandó bizottsága a jóváhagyás visszavonásáról értesíti
az idegenrendészeti hatóságot és az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-t. A jóváhagyás visszavonása esetén
az Államadósság Kezelő Központ Zrt. a (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti szerződést felmondja.
(7) A tartózkodási, illetve letelepedési jogosultság ellenőrzése céljából a vállalkozás minden hónap tizedik napjáig
összesített adatszolgáltatást nyújt az idegenrendészeti hatóság részére, amely adatszolgáltatás tartalmazza
a tárgyhónapban kibocsátott értékpapírok számát, az értékpapírok tulajdonosainak, valamint gazdasági társaság
esetén annak többségi tulajdonosa természetes személyazonosító adatait, továbbá a vállalkozás által lejegyzett
államkötvények számát, valamint azt, hogy a lejegyzés mely kérelmezők befizetéseiből történt. Az idegenrendészeti
hatóság a vállalkozás által szolgáltatott adatokat 6 évig kezeli.
(8) A (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti államkötvény lejegyzésére jogosult vállalkozás a harmadik országbeli
állampolgártól, vagy a harmadik országbeli állampolgár többségi tulajdonában álló gazdasági társaságtól
az államkötvény lejegyzése céljából átvett pénzösszeget elkülönítetten kezeli, amennyiben azt Magyarország
területén tevékenységet folytató hitelintézetnél, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdés j) pontja szerinti letéti szolgáltatás keretében, a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 6:360. § szerinti letéti szerződés alapján helyezi el.
35/B. § (1) A 35/A. § alapján nemzetgazdasági célból nemzeti letelepedési engedélyt kérelmező és vele együtt
kérelmező családtagja, az állandó vagy szokásos tartózkodási helytől, illetve állampolgárság szerinti országtól
eltérő országban történő kérelmezése – a (4)–(6) bekezdésében foglaltakat kivéve – egy évet meghaladó, az adott
országban történő tartózkodásra jogosító engedéllyel minősül jogszerűnek.
(2) A nemzeti letelepedési engedély iránti kérelem előterjesztésekor a kérelmezőnek be kell mutatnia érvényes úti
okmányát, illetve az (1) bekezdés alkalmazásában egy évet meghaladó tartózkodásra jogosító engedélyét is.
(3) A kérelem előterjesztésekor a konzul, a tartózkodási engedély iránti kérelem átvételére felhatalmazott
más hely, illetve az illetékes idegenrendészeti hatóság az (1) bekezdés szerinti jogszerű tartózkodást, illetve
a kérelmező állampolgárságát a vállalkozás 35/A. § (4) bekezdés szerinti jóváhagyása terjedelmének ellenőrzése
céljából megvizsgálja, és az e §-ban foglalt rendelkezések megsértésének észlelése esetén a kérelem befogadását
megtagadja. A konzul, a tartózkodási engedély iránti kérelem átvételére felhatalmazott más hely, illetve az illetékes
idegenrendészeti hatóság a 35/A. § (5) bekezdése megsértése esetén az Országgyűlés gazdasági ügyekért felelős
állandó bizottságát haladéktalanul értesíti.
(4) Amennyiben a kérelmező állandó vagy szokásos tartózkodási helye szerinti országban nem működik konzuli
tisztviselő vagy tartózkodási engedély iránti kérelem átvételére felhatalmazott más hely, úgy a kérelmező
kérelmét az állampolgársága szerinti országban, illetve magyarországi kérelmezése esetén az állampolgársága
vonatkozásában jóváhagyással rendelkező vállalkozásnak a 35/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti igazolásával és
b) pontja szerinti nyilatkozatával jogosult benyújtani. Amennyiben a kérelmező állampolgársága szerinti ország
vonatkozásában még nincs a 35/A. § (4) bekezdése szerinti jóváhagyással rendelkező vállalkozás, úgy a kérelmező
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jogszerűen benyújthatja kérelmét bármelyik, a 35/A. § (4) bekezdés szerint jóváhagyott vállalkozás útján,
a vállalkozás jóváhagyó határozatában meghatározott bármely ország területén.
(5) Jogszerűnek akkor minősül a kérelmező Magyarországon benyújtott kérelme, amennyiben azt a kérelmező
a 35/A. § (4) bekezdése alapján a kérelmező állampolgársága szerinti állampolgárok magyarországi kérelmezése
vonatkozásában jóváhagyással rendelkező vállalkozásnak a 35/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti igazolásával és
b) pontja szerinti nyilatkozatával nyújtja be.
(6) Jogszerűnek minősül továbbá a kérelmező állandó vagy szokásos tartózkodási helyétől, illetve állampolgársága
szerinti országtól eltérő országban történő kérelmezése, amennyiben a kérelmet jogszerű magyarországi
tartózkodása alatt Magyarországon nyújtja be, valamint kérelmét a 35/A. § (4) bekezdése szerint jóváhagyott
és magyarországi székhellyel rendelkező vállalkozásnak a 35/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti igazolásával és
b) pontja szerinti nyilatkozatával nyújtja be.
35/C. § (1) A 35/A. § alapján előterjesztett nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet
a) az első fokon eljáró hatóság harminc,
b) a másodfokon eljáró hatóság tizenöt
napon belül bírálja el.
(2) A 35/A. § alapján előterjesztett nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti eljárásban a külön jogszabályban
meghatározott hatóság azon szakkérdésben, hogy a harmadik országbeli állampolgár letelepedése veszélyezteti-e
Magyarország nemzetbiztonságát vagy közbiztonságát, az állásfoglalását
a) az elsőfokú eljárásban húsz,
b) a másodfokú eljárásban tíz
napon belül adja meg az eljáró idegenrendészeti hatóságnak, amely időtartam az ügyintézési határidőbe
beleszámít.
(3) A 35/A. §-ban meghatározott eljárásban – a törvényben meghatározott személyes megjelenési kötelezettség
kivételével – a jogi képviselet kötelező.
(4) Amennyiben a nemzetgazdasági érdekből nemzeti letelepedési engedéllyel rendelkező harmadik országbeli
állampolgár vagy családtagja nem él Magyarországon, kézbesítési meghatalmazottként a jogi képviselő jár el.”
52. §

(1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 37. § (1) bekezdés
c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A letelepedési, nemzeti letelepedési vagy a bevándorlási engedélyt az idegenrendészeti hatóság visszavonhatja, ha)
„c) a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területét hat hónapnál hosszabb ideig elhagyta, kivéve, ha
a nemzeti letelepedési engedélye a 35/A. § (1) bekezdése alapján került engedélyezésre.”
(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 37. § (2) bekezdés
e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az idegenrendészeti hatóság az engedélyt visszavonja, ha)
„e) az engedélyezéshez szükséges állampapír lejegyzése a 35/A. § (2) bekezdés b) pontjában előírt határidőn belül
nem történt meg.”

53. §

(1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 45. §-a következő
(6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A (6) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak, ha a harmadik országbeli állampolgár tartózkodási engedély
kiadására irányuló kérelmet azt követően terjeszt elő ismételten, hogy korábbi méltányossági és tartózkodási
engedély kiadására irányuló kérelmét az idegenrendészeti hatóság elutasította.”
(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 45. §-a következő
(7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A harmadik országbeli állampolgár ugyanazon jogsértés elkövetése miatt azonos jogi és ténybeli alapon nem
utasítható ki, amennyiben korábban elrendelt kiutasítás hatálya alatt áll, de a kiutasítás végrehajtására még nem
került sor. Ez esetben a törvényben foglaltak szerint a kiutasítás végrehajtására haladéktalanul intézkedni kell.”
(3) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 45. § (8b) és
(8c) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(8b) Az Európai Unió valamely tagállama által kiállított EU Kék Kártyával vagy vállalaton belüli áthelyezés céljából
kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárt és családtagját azon tagállamba kell
kiutasítani, amely az EU Kék Kártyát vagy a vállalaton belüli áthelyezés célú, illetve családi együttélés biztosítása célú
tartózkodási engedélyt kiadta, még abban az esetben is, ha az EU Kék Kártya vagy a vállalaton belüli áthelyezés,
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vagy családi együttélés biztosítása célú tartózkodási engedély érvényességi ideje a magyarországi tartózkodás alatt
lejárt.
(8c) Amennyiben az EU Kék Kártyával vagy vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedéllyel rendelkező
harmadik országbeli állampolgárt vagy családtagját az Európai Unió valamely tagállama kiutasítja, abban
az esetben is lehetővé kell tenni a visszatérését Magyarország területére, ha az EU Kék Kártya vagy a vállalaton belüli
áthelyezés célú vagy a családi együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási engedély érvényességi ideje lejárt.
A visszafogadást követően a harmadik országbeli állampolgárra, valamint a családtagjára a 18. § (1) bekezdésben,
az (1b) bekezdésben, illetve (1f )–(1i) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.”
54. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 52. § (4) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A büntetés-végrehajtási bíró eljárásának a kiutasítás végrehajtására halasztó hatálya van. A büntetésvégrehajtási bíró a kérelemről nyolc napon belül dönt.”
55. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 52/A. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„52/A. § Ha nincs olyan biztonságos ország, amely az érintett harmadik országbeli állampolgárt befogadja,
a visszairányítás végrehajtásának vagy a kiutasítás végrehajtásának tilalma esetén a menekültügyi hatóság
a harmadik országbeli állampolgárt befogadottként ismeri el, és a 29. § (1) bekezdés b) pontja alapján intézkedik
a humanitárius tartózkodási engedély kiadásáról.”
56. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 53. § (1) és
(1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A többszöri eljárás megakadályozása, valamint a személyazonosság megállapítása céljából a kiutasítást
előkészítő őrizetet, a visszafogadási egyezmény alapján történő visszaadást elrendelő, az idegenrendészeti
kiutasítást, a kijelölt helyen való tartózkodást, valamint az idegenrendészeti őrizetet elrendelő, illetve a bírósági
kiutasítást végrehajtó hatóság rögzíti a harmadik országbeli állampolgár arcképmását, valamint ujjnyomatát.
(1a) A kishatárforgalmi engedély, a tartózkodási engedély, az ideiglenes letelepedési engedély, a nemzeti
letelepedési engedély és az EK letelepedési engedély kérelmezésekor, a 29. § (1) bekezdés a)–b) és d)–f ) pontja,
valamint a 29. § (1a) bekezdése szerinti humanitárius tartózkodási engedély kiadásakor, valamint a bevándorlási és
letelepedési engedély okmány cseréje és pótlása esetén az idegenrendészeti hatóság 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 rendelet alapján jár el.”
57. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 62. § (9) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A kijelölt helyen történő tartózkodást megszüntető határozat ellen a harmadik országbeli állampolgár a (6) és
a (7) bekezdésben foglaltak szerint élhet jogorvoslattal, azzal az eltéréssel, hogy a kifogást a megszüntető határozat
közlését követő 8 napon belül lehet előterjeszteni.”
58. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 65. §-a következő
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A kitoloncolást elrendelő határozatot vagy végzést az idegenrendészeti hatóság módosítja a kitoloncolás
végrehajtásának módja tekintetében, amennyiben azt a kitoloncolás végrehajtása során bekövetkezetett változások,
így különösen a harmadik országbeli állampolgár magatartása, vagy egyéb, a kitoloncolás végrehajtásának módját
befolyásoló tények indokolják. A módosító határozat vagy végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.”
59. §

(1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 68. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A körözést elrendelő határozattal szemben jogorvoslatnak nincs helye.”
(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 68. §-a a következő
(3)–(4) bekezdéssel egészül ki:
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„(3) A körözést kilencven nap elteltével felül kell vizsgálni, és vissza kell vonni, ha a körözés fenntartásától eredmény
nem várható.
(4) A körözést vissza kell vonni, ha elrendelésének oka megszűnt.”
60. §

(1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 71. §-a a következő
(4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A munkáltató a (3) és (4) bekezdésben meghatározott bejelentést a következő adatok közlésével köteles
teljesíteni:
a) munkáltató adatai (név, cím, székhely, telephely, gazdálkodási forma, cégjegyzékszám),
b) harmadik országbeli állampolgár munkavállaló természetes személyazonosító adatai,
c) harmadik országbeli állampolgár munkavállaló tartózkodásra jogosító engedélyének száma,
d) munkakör,
e) a tényleges munkavégzés megkezdésének, meg nem kezdésének vagy a munkavállalási engedély, vagy
az összevont engedély érvényességi idején belül történő megszűnésének időpontja.”
(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 71. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„71. § (1) A munkáltató vagy a fogadó szervezet legkésőbb a harmadik országbeli állampolgár munkába lépésének
napján köteles meggyőződni arról, hogy a harmadik országbeli állampolgár érvényes tartózkodási engedéllyel vagy
más tartózkodásra jogosító engedéllyel, valamint az e törvény alapján keresőtevékenység folytatására jogosító
engedéllyel rendelkezik-e.
(2) A munkáltató vagy a fogadó szervezet a harmadik országbeli állampolgár által bemutatott érvényes tartózkodási
engedély vagy más, tartózkodásra jogosító engedély másolatát a foglalkoztatás időtartama alatt köteles megőrizni.
(3) A munkáltató vagy a fogadó szervezet öt napon belül köteles bejelenteni az idegenrendészeti hatóságnak
a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásának megkezdését.
(4) A munkáltató vagy a fogadó szervezet öt napon belül köteles bejelenteni az idegenrendészeti hatóságnak,
ha a harmadik országbeli állampolgár az engedélyezett munkáját nem kezdi meg, illetve ha a munkavégzés
a munkavállalási engedély, vagy az összevont engedély érvényességi idején belül megszűnik.
(5) A munkáltató vagy a fogadó szervezet a (3)–(4) bekezdésben meghatározott bejelentést a következő adatok
közlésével köteles teljesíteni:
a) munkáltató vagy fogadó szervezet adatai (név, cím, székhely, telephely, gazdálkodási forma, cégjegyzékszám),
b) harmadik országbeli állampolgár munkavállaló vagy vállalaton belül áthelyezett természetes személyazonosító
adatai,
c) harmadik országbeli állampolgár munkavállaló vagy vállalaton belül áthelyezett tartózkodásra jogosító
engedélyének száma,
d) munkakör,
e) a tényleges munkavégzés vagy vállalaton belül áthelyezés megkezdésének vagy meg nem kezdésének, vagy
a munkavállalási engedély, vagy az összevont engedély érvényességi idején belül történő megszűnésének
időpontja.
(6) Az idegenrendészeti hatóság az (1)–(4) bekezdésekben meghatározott kötelezettséget elmulasztó munkáltatót
vagy fogadó szervezetet a foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgárok számával arányos mértékű
– jogszabályban meghatározott – közrendvédelmi bírsággal sújtja.
(7) A közrendvédelmi bírság megfizetésének kötelezettsége alól a munkáltató vagy a fogadó szervezet akkor
mentesül, ha bizonyítja, hogy az (1)–(4) bekezdésben foglalt ellenőrzési és bejelentési kötelezettségének eleget tett,
kivéve, ha tudott, vagy kellő gondosság mellett tudhatott volna arról, hogy az érvényes tartózkodási engedélyként
vagy más, tartózkodásra jogosító engedélyként bemutatott okmány hamis volt.
(8) A fővállalkozó és valamennyi közbenső alvállalkozó az alvállalkozó munkáltatóval vagy a fogadó szervezettel
egyetemlegesen felel a közrendvédelmi bírság megfizetéséért akkor, ha tudott, vagy kellő gondosság mellett
tudhatott volna arról, hogy az alvállalkozó munkáltató harmadik országbeli állampolgárt az e törvény szerinti
tartózkodásra jogosító engedély nélkül foglalkoztat.
(9) A fogadó szervezet legkésőbb a munkába állást követő öt napon belül köteles bejelenteni, ha az Európai Unió
tagállama által, vállalaton belüli áthelyezés céljából kiállított tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik
országbeli állampolgár vállalaton belüli áthelyezés céljából, kilencven napot meg nem haladó, tervezett időtartamig
Magyarországon a fogadó szervezetnél végez munkát. A bejelentésnek tartalmaznia kell a harmadik országbeli
állampolgár természetes személyazonosító adatait, a vállalaton belüli áthelyezés tervezett időtartamát és a fogadó
szervezet vállalkozáscsoporthoz való tartozását.”
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61. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 74/A. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„74/A. § Az e törvényben meghatározott eljárások lefolytatása céljából az oktatási intézmény azokról a külföldi
hallgatókról, akik a tanulmányaikat megkezdték, befejezték vagy megszakították, illetve akik a beiratkozási
kötelezettségüknek nem tettek eleget, vagy akiknek a hallgatói jogviszonya megszűnt, e tények bekövetkeztétől
számított nyolc munkanapon belül a következő adatok közlésével köteles tájékoztatni az oktatási intézmény
székhelye szerint illetékes idegenrendészeti hatóságot:
a) oktatási intézmény adatai (név, cím),
b) harmadik országbeli állampolgár természetes személyazonosító adatai, tartózkodásra jogosító okmányának
száma,
c) a hallgatói jogviszony típusa, keletkezésének, szünetelésének és megszűnésének időpontja és módja,
d) a hallgató által folytatott képzés megnevezése, finanszírozásának módja és munkarendje, megkezdett félévek,
a hallgatói jogviszony szünetelésének ideje, a képzés befejezésének várható időpontja.”
62. §

(1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 88. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„88. § (1) Az e törvényben szabályozott kérelemre indult eljárásokban kérelme előterjesztésekor az ügyfélnek
– a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az eljáró hatóság előtt személyesen meg kell jelennie. A személyes
megjelenési kötelezettség teljesítésétől az eljáró hatóság eltekinthet, ha a kérelmező a megjelenésre egészségi
állapota miatt képtelen.
(2) A 29/A. § (1) bekezdésében, a 29/A. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a 29/A. § (3) bekezdés b) pontjában
meghatározott esetekben, valamint a harmadik országbeli állampolgárral együtt kérelmező családtag esetén
a tartózkodási engedély kiadására és meghosszabbítására irányuló kérelem külön jogszabályban meghatározott
foglalkoztató útján is előterjeszthető, ha ehhez az ügyfél írásban hozzájárul.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben az eljáró hatóság az eljárás során a foglalkoztatóval is kapcsolatot
tarthat, de minden eljárási cselekményről értesíteni kell az ügyfelet.
(4) Jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése céljából a (2) bekezdésben meghatározott esetben is köteles
az ügyfél az eljáró hatóság előtt a hatóság felhívására személyesen megjelenni.
(5) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott eljárásokban – a vízumeljárás kivételével – a kérelem hiányosan
történő benyújtása esetén a hiánypótlási felhívást az ügyfél vagy az ügyfél egyidejű értesítése mellett
a foglalkoztató részére az eljáró hatóság azonnal átadja.
(6) Azokban az eljárási cselekményekben, ahol az ügyfél személyes megjelenése kötelező, az ügyfél nem jogosult
elektronikus kapcsolatot tartani a hatósággal.
(7) Az e törvény alapján lefolytatott eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvény szerinti függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.
(8) Az e törvény alapján lefolytatott eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvény szerinti sommás eljárás szabályait nem kell alkalmazni és függő hatályú döntést
nem kell hozni, ha az eljárásban szakhatóság vesz részt, vagy az idegenrendészeti hatóság a közbiztonság vagy
nemzetbiztonság védelme érdekében a külön jogszabályban meghatározott hatóság véleményét kéri.
(9) Ha az ügy érdemi eldöntése olyan, a harmadik országbeli állampolgár magyarországi tartózkodási jogosultsága
vonatkozásában felmerülő kérdés előzetes elbírálásától függ, amely eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy
ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül magalapozottan nem
dönthető el, az eljáró idegenrendészeti hatóság az eljárást felfüggesztheti.
(10) Ha az eljáró hatóság döntésével szemben e törvény alapján fellebbezésnek van helye és a másodfokú döntés
meghozatalához nincs elég adat, vagy az első fokú döntés meghozatalát követően új tény merül fel, vagy egyébként
a tényállás további tisztázása szükséges, a másodfokú döntést hozó hatóság a döntés megsemmisítése mellett
az ügyben első fokú döntést hozó hatóságot végzésben új eljárásra utasíthatja, vagy a kiegészítő bizonyítási eljárás
lefolytatását maga végzi el, és ennek alapján dönt.”
(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 88. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 29/A. § (1) bekezdésében, a 29/A. § (2) bekezdés b) és e) pontjában, valamint a 29/A. § (3) bekezdés b) és
g) pontjában meghatározott esetekben, valamint a harmadik országbeli állampolgárral együtt kérelmező
családtag esetén a tartózkodási engedély kiadására és meghosszabbítására irányuló kérelem külön jogszabályban
meghatározott foglalkoztató vagy fogadó szervezet útján is előterjeszthető, ha ehhez az ügyfél írásban hozzájárul.”
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63. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 99. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés h)–j) pontjában meghatározott adatokat az idegenrendészeti hatóság kizárólag a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó esetben kezeli.”
64. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 106. § (1) bekezdése
a következő r) ponttal egészül ki:
(Az idegenrendészeti hatóság az idegenrendészeti résznyilvántartásokból jogszabályban meghatározott feladataik
ellátása céljából – törvényben meghatározott adatkörben –)
„r) a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és
a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról szóló, 2014. április 16-i 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
27. cikkéből következően, a támogatások felhasználása ellenőrizhetőségének biztosítása érdekében a 2014–2020
közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból
származó támogatások felhasználásáról szóló kormányrendeletben meghatározott Felelős Hatóság (a továbbiakban:
Felelős Hatóság)”
(részére továbbíthat adatot.)
65. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény „Idegenrendészeti
résznyilvántartások” alcíme a következő 108/A. §-sal egészül ki:
„108/A. § (1) A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (a továbbiakban: Alap) által finanszírozott
intézkedésekben résztvevőkről az 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott Felelős Hatóság a támogatások felhasználása ellenőrizhetőségének biztosítása
érdekében nyilvántartást vezet.
(2) A nyilvántartás tartalmazza az Alapnak a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások
felhasználásáról szóló kormányrendelet szerinti célcsoportjába tartozó személyek alábbi adatait, amelyet az Alap
által finanszírozott kedvezményezettek szolgáltatnak:
a) családi és utónév,
b) születési hely,
c) születési idő,
d) nem,
e) állampolgárság,
f ) Magyarországon való tartózkodás jogcíme,
g) ha a célcsoportba tartozó személy különleges bánásmódot igényel, illetve amennyiben ezen belül a célcsoportba
tartozó személy kísérő nélküli kiskorú, ennek tényét is,
h) a célcsoportba tartozó személy Magyarországon kiállított okmányának száma.
(3) A (2) bekezdés alapján nyilvántartásba vett adatokba az uniós támogatások felhasználásának ellenőrzését végző
szerv tekinthet be.
(4) A nyilvántartásban rögzített adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra
– személyazonosításra alkalmatlan módon – átadhatók.
(5) A (2) bekezdés szerinti adatokat az Alap a 2014–2020 közötti európai uniós költségvetési időszakban
rendelkezésre álló forrásaira vonatkozó elszámolhatósági időszak végét követő tíz évig kezeli.”
66. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 110. §-a a következő
(13)–(18) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A 2016. július 1. napja előtt nemzetgazdasági érdekre hivatkozással kiállított egyéb célú tartózkodási
engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár, valamint a tartózkodási engedéllyel rendelkező
családtagja nemzeti letelepedést kérelmezhet e törvényben meghatározottak szerint.
(14) A 2016. július 1. napját megelőzően előterjesztett, jogerősen el nem bírált, nemzetgazdasági érdekre
hivatkozással benyújtott egyéb célú tartózkodási engedély kérelemmel kapcsolatos eljárásban e törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a tartózkodási engedélyt kérelmező harmadik országbeli állampolgár
nyilatkozata alapján kérelmét a 35/A. § szerinti nemzeti letelepedési engedély iránti kérelemnek kell tekinteni.
(15) A 2016. július 1. napját megelőzően kiadott nemzetgazdasági érdekre hivatkozással benyújtott egyéb célú
tartózkodási engedélyek esetén, amennyiben az államkötvény lejegyzése 2016. július 1. napjáig nem történt meg,
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a jóváhagyással rendelkező vállalkozás a tartózkodási engedély kiadásától számított 45 napon belül a harmadik
országbeli állampolgár befizetéséből teljesíti az államkötvény lejegyzését.
(16) Az idegenrendészeti hatóság a 2016. július 1. előtt nemzetgazdasági érdekre hivatkozással kiállított egyéb célú
tartózkodási engedélyt visszavonja, ha a jóváhagyással rendelkező vállalkozás a tartózkodási engedély kiadásától
számított 45 napon belül a harmadik országbeli állampolgár befizetéséből nem teljesíti az államkötvény lejegyzését.
(17) A 37. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott visszavonási ok nem alkalmazható a 2016. július 1. napja előtt
nemzetgazdasági érdekre hivatkozással kiadott nemzeti letelepedési engedélyekre és az ezen az alapon kiadott
nemzeti letelepedési engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár családtagja részére kiadott nemzeti
letelepedési engedélyekre.
(18) A (13)–(17) bekezdésben foglaltakon kívül e törvénynek az egyes migrációs tárgyú és ezekkel összefüggésben
más törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépést
követően megindult ügyekben kell alkalmazni.”
67. §

(1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés
l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)
„l) a közösségi szálláson, illetve befogadó állomáson tartózkodók és az emberkereskedelem áldozatává vált
harmadik országbeli állampolgárok ellátásának, támogatásának szabályait;”
(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdése
a következő t) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)
„t) a tartózkodási engedély kiadására és meghosszabbítására irányuló kérelem előterjesztésére jogosult
foglalkoztatók körét.”
(3) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (4) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Felhatalmazást kap az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter, hogy az igazságügyért felelős
miniszterrel egyetértésben az idegenrendészeti őrizet és a kitoloncolás végrehajtásának szabályait rendeletben
állapítsa meg.”
(4) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (6) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Felhatalmazást kap az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter, hogy a külpolitikáért felelős
miniszterrel, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszterrel, valamint a polgári hírszerzési
tevékenység irányításáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg azokat az eseteket, amikor
– a közbiztonság és a nemzetbiztonság védelme, valamint a Vízumkódexben meghatározottak szerint a migrációs
kockázatértékelés, a visszaélések és csalások megelőzése és kiszűrése érdekében –
a) a kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum csak a központi vízumhatóság
hozzájárulásával adható ki, és
b) más schengeni állam vízumkiadó hatósága a kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító
vízum kiadását megelőzően a központi vízumhatósággal egyeztet.”

68. §

(1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 120. § (2) bekezdése
a következő o) ponttal egészül ki:
(E törvény)
„o) a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik
országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló, 2001. március 15-i 539/2001/EK tanácsi rendelet, és az azt
módosító 509/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 120. § (2) bekezdése
a következő n) ponttal egészül ki:
(E törvény)
„n) a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és
a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról szóló, 2014. április 16-i 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
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(3) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 120. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) E törvény
a) 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;
b) a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és
tartózkodásának feltételeiről szóló, 2014. május 15-i 2014/66/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”
69. §

(1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 6. §
(1) bekezdésében az „az első beutazástól számított” szövegrész helyébe a „bármely” szöveg lép.
(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
a)
20. § (4) bekezdés c) pontjában az „engedéllyel, vagy” szövegrész helyébe az „engedéllyel,” szöveg,
b)
30. § (3) bekezdés b) pontjában a „nyújtott be, vagy” szövegrész helyébe „nyújtott be,” szöveg
lép.

70. §

(1) Hatályát veszti a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 29. §
(6) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
a)
16. § (4) bekezdése,
b)
28. § (3)–(12) bekezdései,
c)
35. § (1a) bekezdése, valamint
d)
62. § (8) bekezdés c) pontja.
(3) Hatályát veszti a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
a)
14. § (1) bekezdés b) pontja,
b)
29/A. §
ba)
(2) bekezdés b) pontjában a „vagy” szövegrész,
bb)
(4) bekezdés c) pontja.

9. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása
71. §		
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény „Menekültkénti elismerés feltételei” alcíme a következő 7/A. §-sal
egészül ki:
„7/A. § (1) A menekültügyi hatóság a menekültkénti elismerés feltételeinek fennállását az elismerést követően
legalább háromévente felülvizsgálja.
(2) A menekültügyi hatóság a menekültkénti elismerés feltételeinek fennállását felülvizsgálja, ha a menekült
kiadatását kérték.”
72. §

(1) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 10. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A menekült köteles)
„d) úti okmányának, valamint személyazonosító igazolványának elvesztését, eltulajdonítását vagy megsemmisülését
a menekültügyi hatóságnál haladéktalanul bejelenteni.”
(2) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 10. §-a a következő (5)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A menekült kétnyelvű úti okmányának kiállítását elutasító határozattal szemben bírósági felülvizsgálatnak van
helye.
(6) A felülvizsgálati kérelmet a döntés közlésétől számított három napon belül a menekültügyi hatóságnál
kell benyújtani. A menekültügyi hatóság a felülvizsgálati kérelmet az ügy irataival és ellenkérelmével együtt
haladéktalanul megküldi a bíróságnak.
(7) A felülvizsgálati kérelemről a bíróság – a felülvizsgálati kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül –
nemperes eljárásban, a rendelkezésre álló iratok alapján dönt.
(8) A bíróság a menekültügyi hatóság döntését megváltoztathatja. A bíróság eljárást befejező döntésével szemben
jogorvoslatnak nincs helye.”
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73. §		
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) A menekültügyi hatóság az oltalmazottkénti elismerés feltételeinek fennállását az elismerést követően
legalább háromévente felülvizsgálja.
(2) A menekültügyi hatóság az oltalmazottkénti elismerés feltételeinek fennállását felülvizsgálja, ha az oltalmazott
kiadatását kérték.”
74. §		
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 17. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az oltalmazott úti okmányának kiállítását elutasító határozattal szemben – a 10. § (6)–(8) bekezdésben
foglaltaknak megfelelően – bírósági felülvizsgálatnak van helye.”
75. §		
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 22. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A menedékes köteles)
„e) úti okmányának, személyazonosságát, magyarországi tartózkodásának jogszerűségét igazoló okmányának
elvesztését, eltulajdonítását vagy megsemmisülését a menekültügyi hatóságnál haladéktalanul bejelenteni.”
76. §		
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény a következő V/A. Fejezettel egészül ki:

„V/A. Fejezet
A BEFOGADOTT
25/A. § Magyarország befogadottként védelemben részesíti azt a külföldit, aki nem felel meg a menekültként
vagy oltalmazottként való elismerés feltételeinek, de fennáll annak a veszélye, hogy származási országába történő
visszatérése esetén faji, illetve vallási okok, nemzeti hovatartozása, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozása,
vagy politikai meggyőződése miatt üldöztetés veszélyének vagy az Alaptörvény XIV. cikk (2) bekezdésében
meghatározott magatartásnak lenne kitéve, és nincs olyan biztonságos harmadik ország, amely befogadja.
25/B. § (1) A menekültügyi hatóság befogadottként ismeri el azt a személyt, akinek esetében a menekültügyi
hatóság
a) idegenrendészeti eljárás során a visszaküldés tilalmát állapította meg, vagy
b) a menedékjog iránti kérelmét elutasította, a visszaküldés tilalmának egyidejű megállapításával.
(2) A befogadottkénti elismerés feltételeinek fennállását a menekültügyi hatóság évente felülvizsgálja.

A befogadott jogállása
25/C. § A befogadottat megilletik a tartózkodási engedéllyel rendelkezőknek, illetve a befogadottaknak törvényben
biztosított jogok. A befogadott köteles személyazonosságának megállapítását elősegíteni, de a személyazonosság
tisztázottságának hiánya miatt a tartózkodási engedély kiadása nem tagadható meg. A befogadott a jogszabályban
meghatározott ellátásra és szállásra jogosult.

A befogadotti jogállás megszűnése
25/D. § (1) A befogadotti jogállás megszűnik, ha
a) a befogadott más jogcímen tartózkodási jogosultságot szerzett, vagy
b) a befogadottkénti elismerést a menekültügyi hatóság visszavonja.
(2) A befogadottkénti elismerést vissza kell vonni, ha a befogadott
a) új állampolgárságot szerzett, és élvezi az új állampolgársága szerinti ország védelmét,
b) önkéntesen visszatelepült abba az országba, amelyet elhagyott, vagy amelyen kívül tartózkodott,
c) befogadottkénti elismerésének alapjául szolgáló körülmények megszűntek,
d) elismerésének feltételei már az elismerő határozat meghozatalakor sem álltak fenn, vagy
e) a befogadott státusz felülvizsgálatára folytatott eljárás során az eljáró menekültügyi hatóság felhívására
– a felhívástól számított – három hónapon belül nem jelenik meg az eljáró hatóság előtt.
(3) A (2) bekezdés c) pontja nem alkalmazható arra a befogadottra, aki alapos okot tud felhozni származási országa
védelmének elutasítására.”
77. §		
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 26. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az e törvény alapján jogtalanul felvett ellátások és szolgáltatások összege adók módjára behajtható
köztartozásnak minősül. Az e törvény alapján biztosított, jogtalanul felvett ellátások és szolgáltatások összegének
visszafizetése érdekében, az önkéntes visszafizetés elmaradása esetén a menekültügyi hatóság elrendeli
a visszafizetendő összeg behajtását.”
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78. §		
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény „A befogadási feltételek” alcíme a következő 29/A. §-sal egészül ki:
„29/A. § Az elismerését kérő az egészségügyi alapellátásról szóló törvény szerinti alapellátásra, a külön jogszabály
szerinti egészségügyi ellátásra pedig az e törvényben, valamint a Kormány rendeletében meghatározott szabályok
szerint jogosult.”
79. §		
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 31/A. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A menekültügyi hatóság a menekültügyi eljárás lefolytatása, illetve a dublini átadás biztosítása céljából – a 31/B. §-ban
meghatározott korlátozások figyelembevétele mellett – menekültügyi őrizetbe veheti azt az elismerését kérőt, akinek
tartózkodási jogcíme kizárólag az elismerés iránti kérelem benyújtásán alapul, ha)
„f ) a dublini átadási eljárások biztosítása érdekében szükséges, és komoly veszély áll fenn a szökésre.”
80. §

(1) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A menekült és az oltalmazott – rászorultsága esetén – az elismerésről szóló határozat közlésétől számított
legfeljebb 30 napig jogosult a befogadás anyagi feltételeinek igénybevételére, valamint – ha jogszabály ettől
eltérően nem rendelkezik – a jogszabályban meghatározott ellátásra és támogatásra. A befogadott az elismerésről
szóló határozat közlésétől számított 30 napig jogosult befogadó állomáson vagy annak megfelelő más szálláshelyen
történő elhelyezésre és ellátásra.”
(2) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 32. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Amennyiben a menekült és az oltalmazott nem áll társadalombiztosítási jogviszonyban, elismerésétől
számított 6 hónapig a 29/A. § szerint jogosult egészségügyi alapellátásra és külön jogszabály szerinti egészségügyi
ellátásra.”

81. §		
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény „A bizonyítás szabályai” alcíme a következő 44/A. §-sal egészül ki:
„44/A. § Ha az ezen törvény alapján indult eljárásban az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától
függ, amely eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan
összefüggő más hatósági döntése nélkül magalapozottan nem dönthető el, a menekültügyi hatóság az eljárást
felfüggesztheti.”
82. §

(1) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 45. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) vagy a (2) bekezdés szerinti tilalom fennállása esetén a menekültügyi hatóság a külföldit befogadottként
ismeri el.”
(2) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 45. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az (5) és (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően a menekültügyi hatóság nem dönt a kiutasításról, ha
az elismerést kérővel szemben jogerős kiutasítás elrendelésére korábban már sor került.”

83. §		
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény „Kizárt eljárások” alcíme a következő 46/A. §-sal egészül ki:
„46/A. § (1) Az e törvény alapján lefolytatott eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvény szerinti függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.
(2) Az e törvény alapján lefolytatott eljárásokban a menekültügyi hatóság vezetője az ügyintézési határidőt annak
letelte előtt egy alkalommal, legfeljebb 21 nappal meghosszabbíthatja.”
84. §		
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 81. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„81. § A menekültügyi hatóság a menekült, az oltalmazott, a befogadott, a menedékes, valamint az elismerését
kérő és a dublini eljárás hatálya alatt álló (a továbbiakban együtt: e törvény hatálya alá tartozó személy) személyes
adatait, a tartózkodásukkal és az őket megillető ellátással és támogatással összefüggő adatokat, továbbá az azokban
bekövetkezett változásokat
a) a menekült, az oltalmazott, a menedékes, illetve a befogadott jogállás fennállásának megállapítása és az ahhoz
fűződő jogosultságok biztosítása,
b) az e törvényben és jogszabályban meghatározott ellátásra és támogatásra való jogosultság megállapítása,
c) személyazonosítás,
d) a párhuzamos eljárások megakadályozása, valamint
e) a kérelem többszöri benyújtásának megállapítása
céljából a menekültügyi nyilvántartásban kezeli.”
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(1) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 83. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A menekültügyi nyilvántartás az e törvény hatálya alá tartozó személy következő adatait tartalmazza:)
„g) a menekültkénti, oltalmazottkénti, befogadottkénti vagy menedékeskénti elismerés tényét és időpontját,
a határozatot hozó hatóság vagy bíróság megnevezését, továbbá azt, hogy a határozat hatálya hány személyre
terjed ki;”
(2) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 83. §-a a következő (7a) és (7b) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A menekültügyi hatóság kezeli:
a) az e törvény alapján kiadott, elveszettként, eltulajdonítottként vagy megsemmisültként bejelentett okmány
típusát, azonosító adatait, valamint a Schengeni Információs Rendszerbe elhelyezett figyelmeztető jelzés tényét;
b) a bejelentés időpontját; valamint
c) a bejelentést felvevő szerv megnevezését.
(7b) A menekültügyi hatóság a (7a) bekezdésben meghatározott adatokat az e törvény alapján kiadott okmány
megtalálásáig, ennek hiányában a bejelentéstől számított 10 évig kezeli.”

86. §		
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 87. § (1) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:
(Az e fejezetben meghatározott nyilvántartásokból jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából
– törvényben meghatározott adatkörben –)
„p) a 2014–2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és
Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló kormányrendeletben meghatározott Felelős
Hatóság a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap által finanszírozott intézkedésekben résztvevőkről az Európai
Parlament és a Tanács 514/2014/EU Rendelete 25. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott egyéni szintű
nyomonkövetés, valamint a támogatások felhasználása ellenőrizhetőségének biztosítása érdekében,”
(igényelhetnek adatot.)
87. §		
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény X. Fejezete a következő 89/A. §-sal egészül ki:
„89/A. § (1) A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (a továbbiakban: Alap) által finanszírozott
intézkedésekben résztvevőkről az 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott Felelős Hatóság a támogatások felhasználása ellenőrizhetőségének biztosítása
érdekében nyilvántartást vezet.
(2) A nyilvántartás tartalmazza az Alapnak a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások
felhasználásáról szóló kormányrendelet szerinti célcsoportjába tartozó személyek alábbi adatait, amelyet az Alap
által finanszírozott kedvezményezettek szolgáltatnak:
a) családi és utónév,
b) születési hely,
c) születési idő,
d) nem,
e) állampolgárság,
f ) menekült, oltalmazott, menedékes, befogadott vagy menedékkérő jogállása,
g) ha a célcsoportba tartozó személy különleges bánásmódot igényel, illetve amennyiben e célcsoportba tartozó
személy kísérő nélküli kiskorú, ennek tényét is,
h) a célcsoportba tartozó személy Magyarországon kiállított okmányának száma,
i) ha a célcsoportba tartozó személy áttelepítés vagy áthelyezés keretében került átvételre, ennek tényét.
(3) A (2) bekezdés alapján nyilvántartásba vett adatokba az uniós támogatások felhasználásának ellenőrzését végző
szerv tekinthet be.
(4) A nyilvántartásban rögzített adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra
– személyazonosításra alkalmatlan módon – átadhatók.
(5) A (2) bekezdés szerinti adatokat az Alap a 2014–2020 közötti európai uniós költségvetési időszakban
rendelkezésre álló forrásaira vonatkozó elszámolhatósági időszak végét követő tíz évig kezeli.”
88. §		
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 92/B. §-sal egészül ki:
„92/B. § (1) E törvénynek az egyes migrációs tárgyú és ezekkel összefüggésben más törvények módosításáról szóló
2016. évi XXXIX. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv. 2.) megállapított rendelkezéseit a Módtv. 2. hatálybalépését
követően előterjesztett menedékjog iránti kérelmek elbírálása során kell alkalmazni.
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(2) A Módtv. 2. hatálybalépését követően benyújtott kérelmek esetében, ha e törvény a kérelem ismételt
benyújtásához jogkövetkezményt fűz, a megelőző kérelmek számának megállapításakor a Módtv. 2. hatálybalépése
előtt benyújtott kérelmeket is figyelembe kell venni.
(3) A 7/A. § (1) bekezdésében, valamint a 14. § (1) bekezdésében foglaltakat a Módtv. 2. hatálybalépését követően
benyújtott kérelmek során elismertek esetében kell alkalmazni.
(4) A 26. § (5) bekezdésének – Módtv. 2.-vel megállapított – rendelkezéseit a Módtv. 2. hatálybalépését megelőzően
folyósított támogatások esetében is alkalmazni kell.
(5) A Módtv. 2. hatálybalépését megelőzően az e törvény vagy a végrehajtására kiadott kormányrendelet alapján
biztosított támogatásokat a támogatás megítélése idején hatályos jogszabályok szerint kell továbbfolyósítani,
e törvénynek a Módtv. 2.-vel megállapított rendelkezései azokat nem érintik.
(6) A 44/A. § – Módtv. 2.-vel megállapított – rendelkezéseit a Módtv. 2. hatálybalépését megelőzően benyújtott
kérelmek esetében is alkalmazni kell.”
89. §

(1) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 1. § (1) bekezdésében a „valamint menedékesként” szövegrész
helyébe a „menedékesként, valamint befogadottként” szöveg lép.
(2) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény VI. Fejezetének címében az „OLTALMAZOTT, VALAMINT” szövegrész
helyébe az „OLTALMAZOTT, A BEFOGADOTT, VALAMINT” szöveg lép.
(3) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 32/A. § (1) bekezdésében a „menekült, az oltalmazott, továbbá
a menedékes” szövegrészek helyébe a „menedékes” szöveg lép.

90. §		
Hatályát veszti a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény
a)
2. § n) pontja
b)
10. § (3) bekezdés
ba)
b) pontjában a „valamint” szövegrész,
bb)
c) pontja,
c)
VI/A. fejezete,
d)
47. § (4) bekezdése,
e)
92. § (1)–(2) bekezdése, valamint
f)
94. §-a és az azt megelőző alcím címe.
91. §		
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 95. § (2) bekezdés a következő f ) ponttal egészül ki:
(E törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:)
„f ) a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és
a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról szóló, 2014. április 16-i 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.”

10. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása
92. §		
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 118. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja:)
„f ) a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és
tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. február 26-ai 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.”

11. Záró rendelkezések
93. §

(1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. június 1-jén lép hatályba.
(2) E törvény 1. § (1), és (6) bekezdése, 2. § (1) bekezdése, 9. §-a, 11. §-a, 16–29. §-a, 33–35. §-a, 38. §-a, 39. §
(1) bekezdése, 41. § (1) bekezdése, 44. §-a, 45. § (1) bekezdése, 46. § (1), (3), (4), (6), és (8)–(12) bekezdése, 47. §
(1)–(3) bekezdése, 48–52. §-a, 53. § (1) és (2) bekezdése, 54. §-a, 56–59. §-a, 60. § (1) bekezdése, 61. §-a, 62. §
(1) bekezdése, 63. §-a, 66. §-a, 67. § (2)–(4) bekezdése, 68. § (1) bekezdése, 69. § (1) bekezdése, valamint 70. §
(2) bekezdése 2016. július 1-jén lép hatályba.
(3) E törvény 1. § (2)–(4) és (5) bekezdése, 2. § (2) bekezdése, 3. §-a, 6–8. §-a, 10. §-a, 12–15. §-a, 31–32. §-a,
36–37. §-a, 39. § (2) bekezdése, 40. §-a, 41. § (2)–(3) bekezdése, 42–43. §-a, 46. § (2), (5), (7) és (13) bekezdése, 47. §
(4) bekezdése, 53. § (3) bekezdése, 60. § (2) bekezdése, 62. § (2) bekezdése, 68. § (3) bekezdése, 69. § (2) bekezdése,
70. § (3) bekezdése, és a 92. §-a 2016. szeptember 30-án lép hatályba.
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94. §		
Ez a törvény
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 irányelvnek,
b)
harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált vagy az illegális bevándorlás megkönnyítésére
irányuló cselekményekkel érintett, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együttműködő állampolgárai
részére kiállított tartózkodási engedélyről szóló, 2004. április 29-i 2004/81/EK tanácsi irányelvnek,
c)
a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban
használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i, 2008/115/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek,
d)
az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni
szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2009. június 18-i, 2009/52/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek,
e)
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,
f)
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,
g)
a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és
tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. május 15-i 2014/66/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke
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2016. évi XLIX. törvény
egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények módosításáról*
1. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosítása
1. §		
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 7. § (7) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(7) Az iskolaszövetkezet útján megszervezett gyakorlati képzés esetén a szakmai gyakorlatot – a szolgáltatás
fogadójának nyilatkozata alapján – az iskolaszövetkezet igazolhatja, feltéve, hogy a gyakorlati képzés
az iskolaszövetkezet hallgató tagjának felsőoktatási képzésben megszerzett elméleti ismereteinek felhasználását
igényli, továbbá a szolgáltatás fogadója megfelel a szakmai gyakorlóhellyel, a gyakorlati képzés tartalma pedig
a szakmai gyakorlattal szemben jogszabály által támasztott követelményeknek.”
2. §		
Az Sztv. 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az iskolaszövetkezet alapításában és működésében nevelési-oktatási intézménynek vagy felsőoktatási
intézménynek tagként részt kell vennie.
(2) A nevelési-oktatási intézmény akkor lehet az iskolaszövetkezet tagja, ha ezt alapító okirata lehetővé teszi
és a tagsághoz a nevelési-oktatási intézmény fenntartója hozzájárul. Felsőoktatási intézmény akkor lehet
iskolaszövetkezet tagja, ha a szenátus ezt támogatja, és a tagsághoz a felsőoktatási intézmény fenntartója
hozzájárul.”
3. §		
Az Sztv. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) Az iskolaszövetkezet felügyelő bizottságának egy-egy tagja az iskolaszövetkezet alapításában részt vevő,
a 8. § (1) bekezdésében meghatározott intézmény, továbbá az intézmény fenntartója által delegált személy.
(2) Az iskolaszövetkezet alapszabályának érvényességéhez a 8. § (1) bekezdésében meghatározott intézmény
fenntartójának jóváhagyása szükséges. Az iskolaszövetkezet alapszabályának jóváhagyása abban az esetben
tagadható meg, ha jogszabályba ütközik vagy ellentétes az intézmény szervezeti és működési szabályzatában,
illetve más belső szabályzatában foglaltakkal, továbbá, ha az iskolaszövetkezet tevékenysége veszélyezteti
az intézmény működését.”
4. §		
Az Sztv. a következő 10/A–10/C. §-sal egészül ki:
„10/A. § (1) Az iskolaszövetkezet és a tagja közötti gazdasági együttműködést, a személyes közreműködés módját
– az alapszabály keretei között – a tagsági megállapodásban kell meghatározni.
(2) A tagsági megállapodásnak tartalmaznia kell azokat a konkrét feladatokat, amelyek az iskolaszövetkezeti tag
személyes közreműködése körébe tartoznak.
10/B. § (1) Az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja személyes közreműködését
az iskolaszövetkezet által harmadik személy részére nyújtott szolgáltatás (a továbbiakban: külső szolgáltatás)
keretében is teljesítheti.
(2) Az iskolaszövetkezet és az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja közötti külső szolgáltatásra
vonatkozó tagsági megállapodásra a Ptk. megbízásra vonatkozó, valamint a munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) e törvényben megjelölt szabályait kell megfelelően alkalmazni.
(3) Az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja részére, ha a feladatteljesítés tartama a napi hat
órát meghaladja, napi húsz, ha a napi kilenc órát meghaladja, további napi huszonöt perc munkaközi szünetet kell
biztosítani. Az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja részére, ha két egymást követő napon
végzi feladatát, a napi munka befejezése és a következő napi munka megkezdése között legalább tizenegy óra
pihenőidőt kell biztosítani. Az Mt. szabadságra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
munkában töltött időnek a külső szolgáltatás keretében végzett feladatteljesítés időtartama minősül, amelynek
keretében minden tizenhárom feladatteljesítéssel töltött nap után egy nap szabadság jár.
(4) A szolgáltatás fogadójánál történő feladatteljesítés tartamára járó, az egyes feladatokhoz kapcsolódó díjazásnak
el kell érnie az Mt. 153. §-ában foglalt felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározott minimális
összeget.

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. május 10-i ülésnapján fogadta el.
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(5) A (2) bekezdésben foglalt megállapodásnak tartalmaznia kell
a) a tag által vállalt feladatok körét,
b) a tagnak a szolgáltatás fogadójánál történő feladatteljesítése tartamára járó, az egyes feladatokhoz kapcsolódó
díjazások legkisebb összegét, valamint
c) az iskolaszövetkezet és a tag kapcsolattartásának módját a feladatteljesítéssel nem járó időtartamra.
(6) A személyes közreműködés külső szolgáltatás keretében történő teljesítése megkezdésének feltétele, hogy
az iskolaszövetkezet és a tag írásban megállapodjanak
a) a szolgáltatás fogadójának személyében,
b) a teljesítendő konkrét feladatban,
c) a tag díjazásának összegében és az összeg kifizetésének időpontjában,
d) a feladat teljesítésének helyében, valamint
e) a feladat teljesítésének tartamában.
(7) A külső szolgáltatás teljesítésében résztvevő tag károkozása vagy személyiségi jog megsértése esetén
az iskolaszövetkezet és a szolgáltatás fogadójának megállapodása alapján az alkalmazott károkozásáért való
felelősség polgári jogi szabályait kell alkalmazni.
(8) A szolgáltatás fogadója részére történő feladatteljesítés során a külső szolgáltatás teljesítésében résztvevő
tagnak okozott kárért vagy személyiségi jogai megsértéséért az iskolaszövetkezet és a szolgáltatás fogadója
egyetemlegesen felel.
10/C. § A szolgáltatás fogadója együttműködik az iskolaszövetkezettel, így különösen biztosítja az iskolaszövetkezet
képviselőjének a feladatteljesítés helyére történő belépést, tájékoztatja az iskolaszövetkezetet a feladatteljesítéssel
kapcsolatos lényeges körülményekről.”
5. §		
Az Sztv. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az iskolaszövetkezet tagja a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, az iskolaszövetkezet üzletszerű
gazdasági tevékenységében személyes közreműködésére – ideértve a munkaviszony, illetve a polgári jogi
jogviszony keretében történő munkavégzés esetét is –, az Mt.-ben foglalt, a fiatal munkavállalók munkajogi
védelmére vonatkozó rendelkezések figyelembevételével kerülhet sor.”
6. §		
Az Sztv. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az iskolaszövetkezet megszűnik, ha a nevelési-oktatási intézmény, illetve felsőoktatási intézmény
megszűnésével vagy kilépésével az iskolaszövetkezetnek nem marad a 8. § (1) bekezdése szerinti tagja, és
a megszűnéstől vagy kilépéstől számított hat hónapon belül nem lép be tagként másik, a 8. § (1) bekezdése szerinti
intézmény.”
7. §		
Az Sztv. 13/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13/A. § (1) Az iskolaszövetkezet által nyújtott szolgáltatásokért szolgáltatási díjat kell fizetni.
(2) Az iskolaszövetkezet az éves nettó árbevételének legalább 85%-át a tagok között személyes közreműködésük
arányában osztja fel.”
8. §		
Az Sztv. 2. alcíme a következő 13/B. §-sal egészül ki:
„13/B. § (1) Az iskolaszövetkezet az adózott eredményének (nyereségének) legalább 10%-át oktatási, képzési célt
szolgáló közösségi alapba köteles helyezni. Az iskolaszövetkezet oktatási, képzési célt szolgáló közösségi alapja fel
nem osztható szövetkezeti vagyonnak minősül.
(2) Az oktatási, képzési célt szolgáló közösségi alap felhasználása célhoz kötött, a szövetkezet tagjainak oktatását,
képzését, továbbképzését fedezi.
(3) Az iskolaszövetkezet jogutód nélküli megszűnése esetén – a hitelezőkkel való elszámolást követően – az oktatási,
képzési célt szolgáló közösségi alapot az alapszabály rendelkezése szerinti iskolaszövetkezet vagy iskolaszövetkezeti
szövetség részére kell átadni.
(4) Az oktatási, képzési célt szolgáló közösségi alap terhére nyújtott szolgáltatás a nyereségből való részesedésként
és a tagsági jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó elszámolás során nem vehető figyelembe.”
9. §		
Az Sztv. a következő 108/A. §-sal egészül ki:
„108/A. § (1) Az egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények módosításáról szóló 2016. évi XLIX. törvény
(a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló iskolaszövetkezet
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és ezen iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja, aki a személyes közreműködését harmadik
személy részére nyújtott szolgáltatás keretében teljesítette, a fennálló tagsági megállapodást a Módtv.
rendelkezéseinek megfelelően 2016. december 31-ig módosítja.
(2) A 10/B. § (2) bekezdésében foglalt megállapodás megkötésével egyidejűleg a Módtv. hatálybalépését megelőző
napon hatályos Mt. 223. §-ában szabályozott munkaviszony megszűnik.
(3) Amennyiben a felek az (1) bekezdésben meghatározott időpontig a tagsági megállapodást az (1) bekezdésben
foglaltaknak megfelelően nem módosítják, a tagsági megállapodás, valamint a tagsági megállapodás keretében
létrejött munkaviszony 2017. január 1-jén a törvény erejénél fogva megszűnik.
(4) A munkaviszony megszűnése esetén az Mt. 80–81. §-a megfelelően alkalmazandó.
(5) Az (1) bekezdés szerinti iskolaszövetkezet alapszabályának az (1) bekezdésben foglaltakhoz szükséges, valamint
a Módtv.-vel módosított egyéb rendelkezéseknek való megfeleléshez szükséges módosítását 2016. december 31-ig
köteles elvégezni. Az (1) bekezdés szerinti iskolaszövetkezetnek a Módtv.-vel módosított rendelkezéseknek
az alapszabály-módosítás időpontjától, ennek hiányában 2017. január 1-jétől kell megfelelnie.”

2. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása
10. §		
Hatályát veszti a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
a)
2. § (2) bekezdés b) pontja,
b)
XVII. Fejezete.

3. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása
11. §		
A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban Met.) 1. § (4) bekezdés d) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(Nem foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történik)
„d) a szövetkezet tagjának a szövetkezet részére kifejtett személyes közreműködése, ha a tag a személyes
közreműködést vállalkozási vagy megbízási szerződés – ideértve a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény
(a továbbiakban: Sztv.) 10/B. § (2) bekezdése szerinti megállapodást is – alapján teljesíti,”
12. §		
A Met. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A munkaerő-kölcsönzés esetében a munkaügyi ellenőrzés – az Mt. 215–218. §-a tekintetében – kiterjed
a kölcsönbeadóra és a kölcsönvevőre. Az iskolaszövetkezet tanuló, hallgató tagjának az Sztv. 10/B. §-a alapján
történő feladatteljesítése tekintetében a munkaügyi ellenőrzés kiterjed az iskolaszövetkezetre és az Sztv. 10/B. §
(3)–(6) bekezdésében foglaltakra. Az Sztv. 10/C. §-a tekintetében a munkaügyi ellenőrzés kiterjed
az iskolaszövetkezetre és a szolgáltatás fogadójára.”

4. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása
13. §		
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Az iskolaszövetkezetnek a Tbj. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján biztosítottnak nem minősülő,
a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 10/B. § (2) bekezdése szerinti megállapodás alapján személyesen
közreműködő tagja esetében – a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően – az iskolaszövetkezet az állami adó- és
vámhatóság felé köteles a külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás megkötésének napján bejelenteni
a) az iskolaszövetkezet adószámát,
b) az iskolaszövetkezeti tag adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét, diákigazolványa számát.”

5. Záró rendelkezések
14. §		
Ez a törvény 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke
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A Kormány 111/2016. (V. 25.) Korm. rendelete
a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program során megvalósuló beruházások lebonyolításához
szükséges pályázati rendszer kidolgozásáról és lebonyolításáról, valamint a Nemzeti Köznevelési
Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és
az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 4. § (1) bekezdése, a 4. § (2) bekezdés a) pontja és az 1. melléklet tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
A 2016–2020 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program során megvalósuló
beruházások lebonyolításához szükséges pályázati rendszer kidolgozója, valamint a pályázat lebonyolítója,
és az azzal kapcsolatos szakértői feladatok ellátója kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
4. §

(1) A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem,
tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Nemzeti Köznevelési
Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló, az 1. mellékletben felsorolt, az 1. mellékletben megjelölt
földrészleteken, illetve ezen földrészletekből telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított
földrészleteken megvalósuló beruházásokkal összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági
ügyeket.”
(2) Az R.
a)
1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul,
b)
3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 111/2016. (V. 25.) Korm. rendelethez
Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 76–77. sorral egészül ki:
(A)

(B)

(1.)

(A beruházás megnevezése)

„76.

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési
Program keretében megvalósuló iskola-fejlesztés

Budakeszi közigazgatási területén fekvő,
2306/65 helyrajzi számú ingatlan

(A beruházás azonosító adatai)

77.

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési
Program keretében megvalósuló óvoda-fejlesztés

Szárföld közigazgatási területén fekvő,
477 helyrajzi számú ingatlan”
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2. melléklet a 111/2016. (V. 25.) Korm. rendelethez
Az R. 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 75–76. sorral egészül ki:
(A)

(B)

(1.)

(A beruházás megnevezése)

(Település)

„75.

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési
Program keretében megvalósuló iskola-fejlesztés

Budakeszi

76.

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési
Program keretében megvalósuló óvoda-fejlesztés

Szárföld”
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A Kormány 113/2016. (V. 30.) Korm. rendelete
az egyes migrációs tárgyú és velük összefüggésben egyes további kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdés a)–d) és i) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. §
(1) bekezdés a)–c), f ), l), s) és t) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés c)–f ) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. §
(4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 21. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 35/A. §
(1) bekezdése alapján a nemzeti letelepedési engedéllyel rendelkező letelepedett jogállású polgár a magyarországi
lakóhelyére történő beköltözésétől számított öt napon belül köteles a lakóhely szerinti járási hivatalnál
a nyilvántartásba vételhez szükséges személyi és lakcímadatokat bejelenteni. A személyi adatok igazolása
az idegenrendészeti hatóság által kiadott letelepedett jogállást igazoló okmány, valamint az érintett személyi
adatairól kiállított hatósági bizonyítvány bemutatásával teljesíthető. Az adatok nyilvántartásba vételéről a járási
hivatal hatósági igazolványt ad ki.”
2. §		
Az R1. 29. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 21. § (3a) bekezdésben foglalt kivétellel a letelepedett jogállású polgár, a menekült és az oltalmazott
nyilvántartásba való első bejelentési kötelezettsége a 21. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott eljárással teljesül.”

2. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 9. §-a a következő (1a) és
(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A családtag családtagi jogállását a kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum
kiadására irányuló eljárás során a családi kapcsolat fennállását igazoló okirattal, így különösen
a) születési anyakönyvi kivonattal,
b) házassági anyakönyvi kivonattal,
c) bejegyzett élettársi kapcsolatot igazoló anyakönyvi kivonattal,
d) örökbefogadásról szóló okirattal, vagy
e) egyéb hitelt érdemlő módon
igazolhatja.
(1b) Ahol e rendelet anyakönyvi kivonatot említ, azon a külföldi hatóság által kiállított, ezzel egyenértékű okiratot
is érteni kell. A magyar állampolgár harmadik országbeli családtagja által benyújtott házassági anyakönyvi kivonat
a hazai anyakönyvezést követően fogadható el.”
4. §		
Az R2. a következő 15. §-sal egészül ki:
„15. § Az úti okmánya elvesztését, eltulajdonítását, megsemmisítését bejelentő harmadik ország állampolgárságával
rendelkező családtag elvesztett, eltulajdonított, megsemmisült úti okmányában található kilencven napot meg
nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító érvényes vízumát a harmadik ország állampolgárságával rendelkező
családtag kérelmére az illetékes konzuli tisztviselő vagy magyarországi tartózkodás esetén a tartózkodási
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helye szerint illetékes regionális igazgatóság az érvényes úti okmányában haladéktalanul, legkésőbb a kérelem
előterjesztésétől számított 2 napon belül az eredeti vízumbélyegen szereplő adatokkal pótolja.”
5. §		
Az R2. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum megsemmisítéséről vagy
visszavonásáról a Magyarország területére történő beutazást megelőzően a vízumot kiállító konzuli tisztviselő dönt.”
6. §		
Az R2. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A központi vízumhatóság a Tv. 3. § (7) bekezdése szerinti egyeztetés során történő válaszadás előtt köteles
a vízumkérelemről az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Terrorelhárítási Központ véleményét kérni.”
7. §

(1) Az R2. 18/C. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A kishatárforgalmi engedély visszavonásáról a Magyarország területére történő beutazást megelőzően
a kishatárforgalmi engedélyt kiállító hatóság, a Magyarország területére történő beléptetés vagy onnan kiléptetés
során a Rendőrség, a Magyarország területén tartózkodó harmadik országbeli állampolgár esetében a visszavonásra
okot adó körülmény bekövetkezésének helye szerint illetékes regionális igazgatóság dönt.”
(2) Az R2. 18/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kishatárforgalmi engedély kiállítása, valamint a kiállító konzuli tisztviselő által a kishatárforgalmi engedély
visszavonása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezést az illetékes konzuli tisztviselőnél lehet előterjeszteni.”
(3) Az R2. 18/C. §-a a következő (6)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a kishatárforgalmi engedély visszavonásáról a Rendőrség döntött, a döntés elleni fellebbezést
a Rendőrségnél lehet előterjeszteni.
(7) A fellebbezést a Rendőrség másodfokon eljáró szerve bírálja el.
(8) Ha a kishatárforgalmi engedély visszavonásáról a regionális igazgatóság döntött, a döntés elleni fellebbezést
az illetékes regionális igazgatóságnál lehet előterjeszteni. A fellebbezést a regionális igazgatóság haladéktalanul
felterjeszti a Hivatalhoz.
(9) A fellebbezést a Hivatal bírálja el.”

8. §		
Az R2. 23. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a tartózkodás célja tanulmányok folytatása, azt a kérelmező különösen)
„a) a nemzeti köznevelésről vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó oktatási intézmény
felvételi igazolásával,”
(igazolhatja.)
9. §		
Az R2. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A családtag családtagi jogállását a családi kapcsolat fennállását igazoló okirattal, így különösen
a) születési anyakönyvi kivonattal,
b) házassági anyakönyvi kivonattal,
c) bejegyzett élettársi kapcsolatot igazoló anyakönyvi kivonattal,
d) örökbefogadásról szóló okirattal, vagy
e) egyéb hitelt érdemlő módon
igazolhatja.”
10. §		
Az R2. 27. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az eljáró hatóság az (1) és (2) bekezdésekben foglaltakon túl a Tv. 8. § (1) bekezdés a) pontja alapján
előterjesztett tartózkodási kártya kiadására irányuló kérelem elbírálása során értékeli az Élettársi Nyilatkozatok
Nyilvántartásába történő bejegyzésről szóló határozatot is.”
11. §		
Az R2. 33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A regionális igazgatóság a Tv. 16. § (2) bekezdése alkalmazásában – az életközösség Tv.-ben meghatározott
feltételeknek megfelelő fennállásának ellenőrzése céljából –
a) a Tv. 82. § (1) bekezdés a) pontja alapján a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból adatot igényel a magyar
állampolgár és családtagja lakóhelyéről vagy tartózkodási helyéről, illetve
b) felhasználja az idegenrendészeti nyilvántartásban a harmadik országbeli állampolgár családtag szálláshelyére
vonatkozó adatokat.”
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(1) Az R2. 39. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tartózkodási jogot igazoló okmány akkor is érvénytelen, ha)
„i) az EGT-állampolgár vagy családtag Magyarország területét véglegesen elhagyta vagy a tartózkodásra jogosító
okmányát a regionális igazgatóságon leadta.”
(2) Az R2. 39. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az EGT állampolgár vagy családtag lakóhelye szerinti regionális igazgatóság az érvénytelen tartózkodási
jogot igazoló okmányt – a (2) bekezdés b), e), f ) és i) pontjában meghatározott esetek kivételével – a Tv. 13. §
(3) bekezdésében, a 15. § (5) bekezdésében és a 19. § (3) bekezdésében foglaltak alapján vonja vissza.
A (2) bekezdés a), c)–d) és g)–h) pontjában, valamint a (3) bekezdésben meghatározott esetekben a lakóhely
szerint illetékes regionális igazgatóság az érvénytelen tartózkodási jogot igazoló okmányt visszavonja, amelyről
az érvénytelenséget megállapító határozatban rendelkezik.”

13. §

(1) Az R2. 45. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az eljáró hatóság a határozat végrehajtását felfüggeszti és kezdeményezi a humanitárius tartózkodási engedély
kiállítását, ha a menekültügyi hatóság véleménye alapján az eljárásában megállapítja a Tv. 34. § (1) bekezdésében
foglalt tilalom fennállását.”
(2) Az R2. 45. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az eljáró hatóság az (1) bekezdésben foglaltak szerint a visszaküldés akadályának fennállását folyamatosan,
de legalább évente felülvizsgálja. A visszaküldés akadályának megszűnése esetén az eljáró hatóság a határozat
végrehajtását folytatja.”

14. §		
Az R2. 48. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) Idegenrendészeti kiutasítás a Tv. 40. § (2) bekezdés c) pontja alapján az Alkotmányvédelmi Hivatal,
a Terrorelhárítási Központ vagy a Rendőrség kezdeményezésére is elrendelhető.”
15. §		
Az R2. 66. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Tv. 62. §-ában meghatározott megtérítési kötelezettséget a kiutasítást végrehajtó hatóság végzésben
rendeli el. A kötelezettséget az elrendeléstől számított három hónapon belül kell teljesíteni. A teljesítési határidő
eredménytelen eltelte esetén a Tv. 62. §-ban meghatározott személyek vonatkozásában a közigazgatási végrehajtás
szabályait kell alkalmazni.”
16. §		
Az R2. 72. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A munkáltató székhelye szerint illetékes regionális igazgatóság a Tv. 67. § (1) bekezdésében meghatározott
kötelezettségét elmulasztó munkáltatót foglalkoztatottanként ötszázezer forintig terjedő közrendvédelmi bírsággal
sújthatja.”
17. §		
Az R2. a következő 79/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

„Átmeneti rendelkezések
79/A. § (1) Az egyes migrációs tárgyú és velük összefüggésben egyes további kormányrendeletek módosításáról
szóló 113/2016. (V. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 45. § (5) és (7) bekezdését a Módr1.
hatálybalépését követően megindult ügyekben kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek a Módr1.-gyel megállapított rendelkezéseit – az (1) bekezdésben meghatározott kivétellel –
a 2016. július 1-jét követően megindult ügyekben kell alkalmazni.”
18. §

(1) Az R2. 16/B. § (2) és (3) bekezdésében a „rendőrség” szövegrész helyébe a „Rendőrség” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti az R2.
a)

12. § (3) bekezdése;

b)

17. § (2), (4) és (5) bekezdése.
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3. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása
19. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vízumkódex) szerinti száznyolcvan
napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum kiadására irányuló eljárás
a) a külpolitikáért felelős miniszter,
b) a konzuli tisztviselő,
c) a Hivatal,
d) az országos illetékességgel rendelkező Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság)
(a továbbiakban együtt: vízumkiadó hatóság) hatáskörébe tartozik.”
20. §		
Az R3. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum
megsemmisítéséről vagy visszavonásáról a Magyarország területére történő beutazást megelőzően a vízumot
kiállító konzuli tisztviselő dönt.”
21. §

(1) Az R3. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha – a Tv. 9. § (1) bekezdése alapján – a száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett
tartózkodásra jogosító vízum kiadásához a központi vízumhatóság hozzájárulása szükséges, a konzuli tisztviselő
köteles a vízumkérelmet a benyújtást követően haladéktalanul felterjeszteni a központi vízumhatósághoz.
A központi vízumhatóság hozzájárulása hiányában a vízum nem adható ki.”
(2) Az R3. 21. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a központi vízumhatóság a vízum kiadásához hozzájárult, azonban a vízum kiállítását megelőzően olyan
adat, információ vagy dokumentum jut a konzuli tisztviselő tudomására, amely a vízum kiadását nem teszi lehetővé,
a konzuli tisztviselő a Vízumkódexben foglaltak szerint a vízumkérelmet elutasítja és a döntésről értesíti a központi
vízumhatóságot.”

22. §		
Az R3. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a központi vízumhatóság a vízumkérelem felterjesztését követően megállapítja, hogy a száznyolcvan napon
belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelmet el kell utasítani, akkor
a Tv. 9. § (2) bekezdése szerinti egyeztetéstől eltekinthet.”
23. §		
Az R3. „Száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízumok”
alcíme a következő 26. §-sal egészül ki:
„26. § Az úti okmánya elvesztését, eltulajdonítását, megsemmisítését bejelentő harmadik országbeli állampolgár
elvesztett, eltulajdonított, megsemmisült úti okmányában található kilencven napot meg nem haladó, tervezett
tartózkodásra jogosító érvényes vízumát a harmadik országbeli állampolgár kérelmére az illetékes konzuli
tisztviselő vagy magyarországi tartózkodás esetén a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóság az érvényes
úti okmányában haladéktalanul, legkésőbb a kérelem előterjesztésétől számított 2 napon belül az eredeti
vízumbélyegen szereplő adatokkal pótolja.”
24. §

(1) Az R3. 28/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kishatárforgalmi engedély visszavonásáról a Magyarország területére történő beutazást megelőzően
a kishatárforgalmi engedélyt kiállító hatóság, a Magyarország területére történő beléptetés vagy onnan kiléptetés
során a Rendőrség, a Magyarország területén tartózkodó harmadik országbeli állampolgár esetében a visszavonásra
okot adó körülmény bekövetkezésének helye szerint illetékes regionális igazgatóság dönt.”
(2) Az R3. 28/C. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kishatárforgalmi engedély kiállítása, valamint a kiállító konzuli tisztviselő által a kishatárforgalmi engedély
visszavonása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezést az illetékes konzuli tisztviselőnél lehet előterjeszteni.”
(3) Az R3. 28/C. §-a a következő (8)–(11) bekezdésekkel egészül ki:
„(8) Ha a kishatárforgalmi engedély visszavonásáról a Rendőrség döntött, a döntés elleni fellebbezést
a Rendőrségnél lehet előterjeszteni.
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(9) A fellebbezést a Rendőrség másodfokon eljáró szerve bírálja el.
(10) Ha a kishatárforgalmi engedély visszavonásáról a regionális igazgatóság döntött, a döntés elleni fellebbezést
az illetékes regionális igazgatóságnál lehet előterjeszteni. A fellebbezést a regionális igazgatóság haladéktalanul
felterjeszti a Hivatalhoz.
(11) A fellebbezést a Hivatal bírálja el.”
25. §		
Az R3. 33. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a nem Magyarországon tartózkodó harmadik országbeli állampolgár a Tv. 88. § (2) bekezdésében
meghatározott foglalkoztató útján terjeszti elő a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmét, a kérelem
engedélyezéséről a regionális igazgatóság a konzuli tisztviselőt értesíti. A tartózkodási engedély átvételére jogosító
vízumot – a regionális igazgatóság döntése alapján – a személyazonosítást, valamint a Tv. 53. § (1a) bekezdése
szerinti adatok rögzítését követően a konzuli tisztviselő adja ki.”
26. §

(1) Az R3. 47. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – annál a konzuli
tisztviselőnél vagy tartózkodási engedély iránti kérelem átvételére felhatalmazott egyéb helyen kell benyújtani,
amely a kérelmező állandó vagy szokásos tartózkodási helye, illetve állampolgársága szerinti országban működik.”
(2) Az R3. 47. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Magyarország területén tartózkodó harmadik országbeli állampolgár tartózkodási engedély kiadása iránti
kérelmét a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon terjesztheti elő a Tv. 17/A. §-ban foglaltak szerint.”

27. §		
Az R3. 49. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Tizenöt napon belül kell elbírálni a harmadik országbeli állampolgár tartózkodási engedély iránti kérelmét, ha
tartózkodásának célja)
„c) szezonális munkavállalás, ha a harmadik országbeli állampolgár a kérelem benyújtását megelőző öt év során
legalább egy alkalommal szezonális foglalkoztatás keretében tartózkodott Magyarországon és az idegenrendészeti
és a munkaügyi jogszabályi rendelkezéseket maradéktalanul betartotta.”
28. §		
Az R3. 50. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„50. § (1) A regionális igazgatóság a tartózkodási engedély iránti kérelemről a közbiztonság és a nemzetbiztonság
védelme érdekében meghatározott esetekben az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási Központ és
a Rendőrség véleményét kéri.
(2) Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási Központ és a Rendőrség köteles a megkeresésnek
a) a 49. § (2) bekezdésében foglalt esetben öt,
b) a 49. § (3) bekezdésében foglalt esetben nyolc,
c) egyéb esetben tizenöt
napon belül eleget tenni.”
29. §		
Az R3. 57. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A menekültként elismert harmadik országbeli állampolgár családtagjának a Tv. 13. § (1) bekezdés
e)–g) pontjában foglalt feltételek fennállását akkor kell igazolnia, ha a menekültkénti elismerés és a családegyesítés
kérelmezése között három hónapnál hosszabb időtartam telt el.”
30. §		
Az R3. 59. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„59. § (1) Ha a beutazás és tartózkodás célja jövedelemszerzés, a Tv. 13. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feltétel
fennállása különösen az alábbiakkal igazolható:
a) egyéni vállalkozói igazolvánnyal, ennek hiányában az egyéni vállalkozói nyilvántartási számmal;
b) mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal;
c) a gazdasági tevékenységre vonatkozó üzleti tervvel;
d) magánszemélyként kötött megbízási, vállalkozási vagy felhasználási szerződéssel; vagy
e) más hitelt érdemlő módon.
(2) A Tv. 20. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt beutazási és tartózkodási cél akkor tekinthető igazoltnak, ha
a) a gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb – jövedelemszerzési céllal létrejött – jogi személy (ezen bekezdés
alkalmazásában a továbbiakban együtt: gazdasági társaság) legalább hat hónapja folyamatosan, megszakítás nélkül
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jogszerűen legalább három magyar állampolgárt vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyt
foglalkoztat teljes munkaidőben, vagy
b) a kérelmező harmadik országbeli állampolgár tartózkodása Magyarország területén a gazdasági társaság
működése szempontjából elengedhetetlen, és a kérelemhez csatolt üzleti terv alapján valószínűsíthető, hogy
a gazdasági társaság a kérelmező megélhetését is biztosító bevételt fog elérni.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti üzleti tervben foglaltakat hitelt érdemlően alá kell támasztani, így különösen
vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, megállapodás, értékesítésre, beszerzésre vonatkozó szerződés
csatolásával.
(4) Ha a beutazás és tartózkodás célja munkavállalás, a Tv. 13. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feltétel fennállása
a foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló előzetes megállapodással vagy a foglalkoztatási jogviszonyt igazoló
okirattal igazolható.
(5) A Tv. 20. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a (4) bekezdésben foglalt okirat mellett a regionális
igazgatóság a (2) és (3) bekezdésben meghatározott feltételek igazolását is kérheti.”
31. §		
Az R3. a következő 59/A. §-sal egészül ki:
„59/A. § Ha a beutazás és tartózkodás célja szezonális munkavállalás, a Tv. 13. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt
feltétel fennállása foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló előzetes megállapodással, vagy a foglalkoztatási
jogviszonyt igazoló okirattal igazolható.”
32. §		
Az R3. 60. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Előkészítő képzésen történő részvétel esetén a tanulmányok folytatása céljából kiadott tartózkodási engedély
tanulmányok folytatása céljából csak akkor hosszabbítható meg, ha a harmadik országbeli állampolgár az előkészítő
képzést követően Magyarországon államilag elismert felsőoktatási intézménybe vagy Magyarország területén
engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézménybe felvételt nyert.”
33. §		
Az R3. 64. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A meghívólevél iránti kérelmet külön jogszabályban meghatározott formanyomtatványon a kérelmező
lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye, illetve a jogi személy székhelye szerint illetékes regionális
igazgatóságon személyesen, jogi személy meghívó esetén meghatalmazott képviselő útján kell benyújtani.”
34. §		
Az R3. 70. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A humanitárius célú tartózkodási engedélyt)
„a) a Tv. 29. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a hontalanként történő elismerésről rendelkező regionális
igazgatóság,
b) a Tv. 29. § (1) bekezdés b) és c) pontjában foglalt esetekben a menekültügyi hatóság,”
(hivatalból állítja ki, illetve hosszabbítja meg.)
35. §

(1) Az R3. 72/H. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Kormány az összevont kérelmezési eljárásban – a (3a) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – annak
megállapítása kérdésében, hogy a harmadik országbeli állampolgár magyarországi munkavállalását támogatja-e, elsőfokú
eljárásban a munkavégzés helye szerint illetékes kormányhivatalt, másodfokú eljárásban a foglalkoztatáspolitikáért felelős
minisztert szakhatóságként jelöli ki.”
(2) Az R3. 72/H. §-a a következő (3) és (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha
a) a munka természetéből adódóan a munkavégzés több megye területére terjedhet ki, a munkavégzés
megkezdésének helye szerinti kormányhivatal,
b) a harmadik országbeli állampolgárt a foglalkoztató több – különböző megye területén lévő – telephelyén kívánja
foglalkoztatni, a foglalkoztató székhelye szerinti kormányhivatal
jár el.
(3a) A (2) és (3) bekezdés szerinti kormányhivatal szakhatóságként nem működik közre az összevont kérelmezési
eljárásban, ha a harmadik országbeli állampolgár
a) munkavégzését posztdoktori foglalkoztatásra irányuló pályázat, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
alapján a pályázat, valamint az ösztöndíj keretében látja el;
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(3)

(4)

(5)

(6)

b) 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);
c) 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;
d) 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;
e) hivatásos sportoló, aki sporttevékenységét munkavégzés keretében folytatja;
f ) hivatásos edző, aki sporttevékenységre való felkészítő tevékenységet végez;
g) az 1999. évi CXVII. törvénnyel kihirdetett, az Észak-Atlanti Szerződés tagállamai közötti, fegyveres erőik
jogállásáról szóló 1951. június 19-én Londonban kelt Megállapodás (a továbbiakban: 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;
h) a Tv. 19. §-ában meghatározott családegyesítő családtagja, feltéve, hogy 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;
i) a menekültként, oltalmazottként elismert személy családtagja vagy a menekültként elismert kísérő nélküli
kiskorú szülője, ennek hiányában gyámja, feltéve, hogy az összevont kérelmezési eljárásban benyújtott tartózkodási
engedély kérelmét megelőzően családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes tartózkodási engedéllyel
rendelkezik; vagy
j) Magyarországgal szomszédos országból származik és a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében
meghatározott foglalkoztatásokban dolgozik, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is.”
Az R3. 72/H. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony
keretében történő foglalkoztatása engedélyezési kötelezettség alól mentes vagy a foglalkoztatásához nem
kerül sor munkaerőpiaci helyzet vizsgálatára, a kormányhivatal – a (4a) bekezdésben meghatározott kivétellel –
a szakhatósági állásfoglalását tíz napon belül adja meg a regionális igazgatóságnak.”
Az R3. 72/H. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében
történő foglalkoztatása engedélyezési kötelezettség alól mentes vagy a foglalkoztatásához nem kerül sor
munkaerőpiaci helyzet vizsgálatára, valamint a 49. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltak esetén a kormányhivatal
– a (4a) bekezdésben meghatározott kivétellel – a szakhatósági állásfoglalását tíz napon belül adja meg a regionális
igazgatóságnak.”
Az R3. 72/H. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén történő foglalkoztatása a (10) bekezdésben
meghatározott, a Tv. 88. § (2) bekezdése szerinti foglalkoztatónál (a továbbiakban: kiemelt foglalkoztató) valósul
meg, a kormányhivatal a szakhatósági állásfoglalását nyolc napon belül adja meg a regionális igazgatóságnak.
(4b) Ha a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén történő foglalkoztatása a (3a) bekezdés alapján
mentes a szakhatóság vizsgálata alól, a regionális igazgatóság a következő adatok közlésével értesíti a munkavégzés
helye szerint illetékes kormányhivatalt az összevont engedély kiállításáról:
a) a foglalkoztató megnevezése, adószáma, statisztikai törzsszáma, főtevékenysége TEÁOR-száma,
b) a harmadik országbeli állampolgár állampolgársága, neme, életkora, iskolai végzettsége,
c) a munkavégzés helye,
d) a munkakör (FEOR-szám),
e) a tartózkodási engedély érvényességének ideje,
f ) a (3a) bekezdésben meghatározott mentességet megalapozó ok.”
Az R3. 72/H. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha a harmadik országbeli állampolgár a Tv. 29/A. § (3) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott engedéllyel
rendelkezik, illetve keresőtevékenység folytatása vagy munkavállalás céljából kiadott tartózkodási engedéllyel
rendelkezik és foglalkoztatására a korábbitól eltérő foglalkoztatónál vagy eltérő feltételekkel kerül sor, a Tv. 29/A. §
(9) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség teljesítésével egy időben köteles tartózkodási engedély iránti
kérelmet is előterjeszteni a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon az összevont engedély kiállítása
érdekében.”

2976

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 13. szám

(7) Az R3. 72/H. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A (6)–(8) bekezdésben foglalt eljárás során a harmadik országbeli állampolgár köteles mellékelni az 59. §
(4) bekezdésében meghatározott okiratot. A harmadik országbeli állampolgár a (7) bekezdésben meghatározott
eljárás során, ha az érvényes tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló, a Tv. 13. § (1) bekezdés
a)–c) és e)–g) pontjában foglalt feltételek nem változtak meg, a kérelmezőnek a változatlan feltételekre vonatkozó
dokumentumokat nem kell ismételten csatolnia.”
(8) Az R3. 72/H. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Kiemelt foglalkoztatónak minősül:
a) a Kormánnyal érvényes stratégiai partnerségi megállapodással rendelkező foglalkoztató,
b) az a foglalkoztató, amely a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében meghatározott foglalkozásokban
Magyarországgal szomszédos országból származó harmadik országbeli állampolgárt kíván Magyarországon
foglalkoztatni,
c) az a foglalkoztató, amely nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházást valósít meg.”
(9) Az R3. 72/H. § (10) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Kiemelt foglalkoztatónak minősül:)
„d) az a fogadó szervezet, amely vállalaton belül áthelyezett személyt kíván Magyarországon foglalkoztatni.”
36. §		
Az R3. a 72/I. §-t követően a következő alcímmel és 72/J–72/L. §-sal egészül ki:

„A vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély kiadására és a mobilitásra vonatkozó
szabályok
72/J. § (1) A vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárásban a Tv. 13. §
(1) bekezdés d) pontjában foglalt feltétel fennállása a harmadik országbeli állampolgár és a harmadik országban
letelepedett vállalkozás között fennálló munkaszerződéssel vagy megbízólevéllel igazolható, amely tartalmazza a Tv.
20/E. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott időtartamot.
(2) A vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély kiadására irányuló kérelemhez – a 47. § (7) és
(8) bekezdésében foglaltak mellett – mellékelni kell:
a) a magyarországi fogadó szervezet és a harmadik országban letelepedett vállalkozás ugyanahhoz a vállalkozáshoz
vagy vállalkozáscsoporthoz való tartozást igazoló iratot,
b) a vezető állású munkavállaló vagy szakértő esetén a felsőfokú végzettséget, vagy szakképzettséget, vagy
gyakornok-munkavállaló esetén a felsőfokú végzettséget igazoló okiratot,
c) a magyarországi fogadó szervezet által kiállított nyilatkozatot, mely szerint a vezető állású munkavállaló vagy
szakértő rendelkezik a vállalaton belüli áthelyezéshez szükséges tapasztalattal, és
d) a Tv. 20/E. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feltétel tekintetében a vállalaton belüli áthelyezés
során az Európai Unió tagállamaiban eltölteni kívánt időtartamra vonatkozó, a harmadik országban letelepedett
vállalkozás által kiállított nyilatkozatot.
(3) A vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély kiadása iránti kérelemben megjelölt szálláshely
bejelentése során a harmadik országbeli állampolgárnak csatolnia kell az ingatlan felett rendelkezésre jogosult
aláírásával ellátott külön jogszabály szerinti formanyomtatványnak megfelelő szálláshely-bejelentőlapot.
(4) A vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárásban a megélhetés nem
tekinthető biztosítottnak, ha a harmadik országbeli állampolgár nem rendelkezik elegendő forrással önmaga és
családtagjai számára ahhoz, hogy tartózkodásuk ne jelentsen indokolatlan terhet Magyarország szociális ellátó
rendszerére.
(5) Nem rendelkezik elegendő forrással az a személy, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény
a) 32/B. § (1) bekezdése alapján időskorúak járadékában,
b) 33. §-a alapján aktív korúak ellátásában, vagy
c) 43/B. §-a alapján ápolási díjban
három hónapnál hosszabb ideig részesül.
(6) A Tv. 20/E. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott feltételnek az a harmadik országbeli állampolgár felel
meg, aki rendelkezik a 29. § (7) bekezdésében meghatározott feltételekkel.
(7) A vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárás során az összevont
engedély kiadásáig a harmadik országbeli állampolgár haladéktalanul értesíti az illetékes regionális igazgatóságot
a kérelemhez mellékelt okiratok tartalmában bekövetkezett változásról.
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72/K. § (1) A Tv. 20/F. §-ában foglaltakra irányuló kérelmet az abban meghatározott feltételeket igazoló okiratok
csatolásával egyidejűleg legkésőbb
a) a hosszú távú mobilitás megkezdése előtt 20 nappal, vagy
b) a Tv. 6. § (3) bekezdése szerinti tartózkodás lejárta előtt 20 nappal
kell benyújtani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem tárgyában indult eljárásban hozott érdemi döntésről az idegenrendészeti
hatóság értesíti az Európai Unió azon tagállamának kijelölt hatóságát, amely a vállalaton belüli áthelyezés céljából
kiadott tartózkodási engedélyt kiállította.
72/L. § A Tv. 6. § (3) bekezdésben foglalt esetben a fogadó szervezet a Tv. 71. § (9) bekezdésében meghatározott
bejelentési kötelezettségét a harmadik országbeli állampolgár szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon
teljesíti, amely szerv a bejelentést követően haladéktalanul, a következő adatok közlésével értesíti a munkavégzés
helye szerint illetékes kormányhivatalt:
a) a harmadik országbeli állampolgár életkora, iskolai végzettsége, állampolgársága, munkakörének FEOR száma,
foglalkoztatási jogviszony formája;
b) a Magyarországon teljesítendő vállalaton belüli áthelyezés tervezett időtartama;
c) a fogadó szervezet megnevezése, székhelye, telephelye, adószáma, statisztikai törzsszáma.”
37. §		
Az R3. 77. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgárt az emberkereskedelem áldozatává
vált harmadik országbeli állampolgárok elkülönített elhelyezését szolgáló befogadó állomáson vagy szerződés
alapján fenntartott más szálláshelyen (a továbbiakban ezen alcím alkalmazásában együtt: közösségi szállás) lehet
elhelyezni.”
38. §

(1) Az R3. 91. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ideiglenes letelepedési engedély, nemzeti letelepedési engedély, illetve EK letelepedési engedély
iránti kérelmet előterjesztő harmadik országbeli állampolgár az első magyarországi lakóhelyének létesítését
– az (1a) bekezdésben foglaltak kivételével vagy ha magyarországi lakóhellyel még nem rendelkezik – a kérelem
előterjesztésével egyidejűleg jelenti be.”
(2) Az R3. 91. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Tv. 35/A. § (1) bekezdése alapján nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet előterjesztő harmadik
országbeli állampolgár az első magyarországi lakóhelyének létesítését a nemzeti letelepedési engedély
megszerzését követően a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény alapján
a lakóhely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban:
járási hivatal) jelenti be.”
(3) Az R3. 91. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A letelepedett harmadik országbeli állampolgár köteles a letelepedési engedélyezési eljárásban bejelentett
lakóhelyének megváltozását a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény alapján
az új lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnál bejelenteni.”
(4) Az R3. 91. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A Tv. 35/A. § (1) bekezdése alapján letelepedett harmadik országbeli állampolgár a magyarországi
lakóhelyének megváltozását a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény alapján
köteles bejelenteni az új lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnál.”

39. §

(1) Az R3. 93. § (1d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1d) A Tv. 35/A. § (1) bekezdés alapján nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet előterjesztő harmadik
országbeli állampolgár a nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet a jogszabályban meghatározott
formanyomtatványon, annál a konzuli tisztviselőnél is benyújthatja, amely a kérelmező állandó vagy szokásos
tartózkodási helye, illetve állampolgársága szerinti országban működik.”
(2) Az R3. 93. § (1g) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1g) A Magyarország területén jogszerűen tartózkodó, a Tv. 35/A. § (1) bekezdés alapján nemzeti letelepedési
engedély iránti kérelmet előterjesztő harmadik országbeli állampolgár a nemzeti letelepedési engedély iránti
kérelmét a külön jogszabályban meghatározott formanyomtatványon, az országos illetékességgel rendelkező
Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságon köteles előterjeszteni.”
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(3) Az R3. 93. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A harmadik országbeli állampolgár Tv. 35/A. § (1) bekezdése alapján kiadott nemzeti letelepedési engedélyét
az országos illetékességgel rendelkező Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság vonhatja vissza.”
40. §		
Az R3. 94. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A nemzeti letelepedési engedély iránti kérelem benyújtásakor az (1) bekezdésben meghatározottakon
túl a kérelmezőnek mellékelnie kell a Magyarországra történő beutazását megelőző állandó vagy szokásos
tartózkodási helye szerinti ország hatósága által kiállított, büntetlen előéletet igazoló, hat hónapnál nem régebbi
okiratot. A tizennegyedik életévét be nem töltött kiskorú kérelmező mentesül a büntetlen előéletet igazoló okirat
benyújtásának kötelezettsége alól.”
41. §		
Az R3. a következő 95/A. §-sal egészül ki:
„95/A. § (1) A Tv. 35/A. § (1) bekezdése szerinti nemzeti letelepedési engedély iránti kérelem benyújtásakor
a kérelmezőnek be kell mutatnia az érvényes úti okmányát, valamint kérelméhez csatolnia kell:
a) a Tv. 35/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti értékpapír tulajdonjogának a kérelmező harmadik országbeli
állampolgár vagy a többségi tulajdonában álló gazdasági társaság általi megszerzését tanúsító hitelt érdemlő
okiratot és a Tv. 35/A. § (2) bekezdés b) pontjában előírt okiratot;
b) a születési, házasságban élő kérelmező esetén a házassági anyakönyvi kivonatot is, a házasság megszűnése
esetén az azt megállapító jogerős hatósági határozatot, továbbá a kiskorú kérelmező személyes joga szerinti hiteles
okiratot arról, hogy a kiskorú harmadik országbeli állampolgár letelepedésének nincs törvényes akadálya;
c) a 94. § (2) bekezdésben meghatározott okiratot;
d) a jogi képviselő meghatalmazását.
(2) Az országos illetékességgel rendelkező Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság a Tv. 35/A. §
(1) bekezdése alapján előterjesztett nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása során
a megélhetés és az egészségügyi ellátás igazolása vonatkozásában a Tv. 35/A. § (2) bekezdésében meghatározott
feltételek igazolására benyújtott okiratokat veszi figyelembe.”
42. §		
Az R3. 99. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Tv. 34. § (1) bekezdésében foglalt tartózkodási cél igazolására az ideiglenes letelepedési engedély iránti
kérelemhez a következő okiratokat kell benyújtani:
a) jövedelemszerzés vagy munkavállalás céljából történő tartózkodás esetén az 59. § (1), illetve (4) bekezdésében
meghatározott okiratot;
b) tanulmányok folytatása vagy szakképzés céljából történő tartózkodás esetén a 60. § (1) bekezdésében
meghatározott okiratot;
c) egyéb célból történő tartózkodás esetén a tartózkodás célját igazoló okiratot;
d) családtagként történő kérelmezés esetén a Tv. 34. § (2) bekezdésében meghatározott családi kapcsolatot igazoló
okiratot.”
43. §		
Az R3. 101. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ideiglenes letelepedési engedély okmány érvénytelen, ha)
„b) az ideiglenes letelepedési engedélyt jogerősen és végrehajthatóan visszavonták;”
44. §		
Az R3. 103. § (3) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A Tv. 35. §-a alkalmazásában jogszerű tartózkodásnak minősül)
„f ) a külön törvény szerinti, a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag tartózkodási jogát igazoló
okmány kiállítása esetén, a tartózkodási jogot az eljárás idejére tanúsító igazolással,”
(Magyarország területén történő tartózkodás.)
45. §

(1) Az R3. 104. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdésben meghatározott okmány érvényességi ideje öt év, melyet – az (5) bekezdésben foglalt
kivétellel – a harmadik országbeli állampolgár lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóság a harmadik
országbeli állampolgár külön jogszabályban meghatározott formanyomtatványon előterjesztett kérelmére további
öt évvel meghosszabbít.”
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(2) Az R3. 104. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a letelepedési engedély okmány érvényességi ideje lejárt vagy az okmányt ki kell cserélni, illetve ha
a bevándorolt új úti okmányt kapott, – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a harmadik országbeli állampolgár
lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóság a harmadik országbeli állampolgár külön jogszabályban
meghatározott formanyomtatványon előterjesztett kérelmére a (2) bekezdésben meghatározott okmányt állítja ki.”
(3) Az R3. 104. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a Tv. 35/A. § (1) bekezdése alapján kerül kiállításra a nemzeti letelepedési engedély, a (3) és (4) bekezdésben
foglalt eljárás során az országos illetékességgel rendelkező Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság jár el.”
46. §

(1) Az R3. 105. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A bevándorolt vagy letelepedett harmadik országbeli állampolgár – a tartózkodásra jogosító okmánya egyidejű
leadásával – köteles értesíteni a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes regionális igazgatóságot, ha
Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyja.”
(2) Az R3. 105. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (2) bekezdés szerinti bejelentést a Tv. 35/A. § (1) bekezdése alapján nemzeti letelepedési engedélyt szerzett
harmadik országbeli állampolgár az országos illetékességgel rendelkező Budapesti és Pest Megyei Regionális
Igazgatóságon teljesíti.”

47. §		
Az R3. 106. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bevándorlási engedély, letelepedési engedély és nemzeti letelepedési engedély okmány érvénytelen, ha)
„b) a bevándorlási engedélyt, letelepedési engedélyt vagy nemzeti letelepedési engedélyt jogerősen és
végrehajthatóan visszavonták;”
48. §		
Az R3. 107. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A Tv. 38. §-a alkalmazásában jogszerű tartózkodásnak minősül)
„i) a külön törvény szerinti, a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag tartózkodási jogát igazoló
okmány kiállítása esetén, a tartózkodási jogot az eljárás idejére tanúsító igazolással,”
(Magyarország területén történő tartózkodás.)
49. §		
Az R3. 110. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az EK letelepedési engedély okmány érvénytelen, ha)
„b) az EK letelepedési engedélyt jogerősen és végrehajthatóan visszavonták;”
50. §		
Az R3. 115. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Tv. 43. § (1) bekezdés e) és f ) pontjában meghatározott okból a szabálysértési hatóság, a bíróság, a helyszíni
bírság kiszabására jogosult szerv, illetve a vámigazgatási bírság kiszabására jogosult szerv a pénzbírságot kiszabó
határozata jogerőre emelkedésétől, illetve a helyszíni bírság kiszabásától számított negyvenhatodik naptól a 114. §
(3) bekezdés d) pontja szerinti regionális igazgatóságnak javaslatot tehet önálló beutazási és tartózkodási tilalom
elrendelésére.”
51. §		
Az R3. 140. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár esetén az egészségbiztosítási
szolgáltatások a Tv. 29. § (1) bekezdés e) pontja alapján kiállított humanitárius tartózkodási engedéllyel, illetve a Tv.
30. § (1) bekezdés e) pontja alapján kiállított ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolással vehetőek igénybe.”
52. §		
Az R3. 155. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a harmadik országbeli állampolgár a tartózkodási engedély kiadása vagy meghosszabbítása iránti eljárás
során vendégkönyv vezetésére köteles szálláshelynek minősülő szálláshelyet jelöl meg, a harmadik országbeli
állampolgárt bejelentési kötelezettségét a (2)–(5) bekezdésben foglaltak szerint teljesíti.”
53. §

(1) Az R3. 158. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A harmadik országbeli állampolgár úti okmányának, illetve tartózkodásra jogosító engedélyének elvesztését,
eltulajdonítását a regionális igazgatóságnak, a Rendőrségnek vagy a konzuli tisztviselőnek jelentheti be. A bejelentő
harmadik országbeli állampolgár részére – az állampolgárság valószínűsítése esetén – igazolást kell kiállítani
a bejelentés tényéről.”
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(2) Az R3. 158. §-a a következő (8)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a jogerős döntéssel visszavont vagy megsemmisített vízumokmány Hivatal általi körözése indokolt és
a visszavonásáról vagy megsemmisítésről a konzuli tisztviselő, a külpolitikáért felelős miniszter vagy a Rendőrség
döntött, annak a nyilvántartásba történő bejegyzéséről a döntést hozó hatóság értesítése alapján a harmadik
országbeli állampolgár által a vízumkérelemben megjelölt szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóság
gondoskodik.
(9) Ha az (1) bekezdésben foglalt bejelentés a konzuli tisztviselőnél történik, a harmadik országbeli állampolgár
a tartózkodásra jogosító engedély pótlása iránti kérelmet a konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti. A konzuli
tisztviselő a kérelmet haladéktalanul felterjeszti az okmányt kiállító regionális igazgatósághoz.
(10) Ha a regionális igazgatóság a tartózkodásra jogosító okmány pótlása iránti kérelemnek helyt ad, egyidejűleg
tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiadását is engedélyezi és erről értesíti a konzuli tisztviselőt.
A tartózkodási engedély átvételére jogosító vízumot – a regionális igazgatóság döntése alapján – a konzuli
tisztviselő adja ki.”
54. §		
Az R3. 182/A. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Tv. 110. § (14) bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozat alapján lefolytatott eljárásban e rendelet
rendelkezéseit kell alkalmazni a Tv. 35/A. § (1) bekezdés szerinti nemzeti letelepedési engedélyekre vonatkozóan
előírt benyújtandó okiratok vonatkozásában.
(4) Az e rendeletnek az egyes migrációs tárgyú és velük összefüggésben egyes további kormányrendeletek
módosításáról szóló 113/2016. (V. 30.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépésüket követően
megindult ügyekben kell alkalmazni.”
55. §		
Az R3. 183. § (1) bekezdése a következő p) és r) ponttal egészül ki:
(E rendelet – a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvénnyel együtt –
a következő közösségi jogi aktusoknak történő megfelelést szolgálja:)
„p) 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 irányelv;
r) a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és
tartózkodásának feltételeiről szóló, 2014. május 15-i 2014/66/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.”
56. §

(1) Az R3.
a)
73. §-át megelőző alcímében az „A befogadott és az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik
országbeli állampolgár” szövegrész helyébe az „Az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli
állampolgár”,
b)
73. §-ában az „A befogadott, valamint az emberkereskedelem áldozatává vált, tartózkodási engedéllyel
ellátott harmadik országbeli állampolgár” szövegrész helyébe az „Az emberkereskedelem áldozatává vált,
tartózkodási engedéllyel ellátott harmadik országbeli állampolgár”,
c)
77. § (2) bekezdésében az „A befogadottnak, valamint az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik
országbeli állampolgárnak” szövegrész helyébe az „Az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik
országbeli állampolgárnak”,
d)
77. § (3) bekezdésében az „A befogadottra, valamint az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik
országbeli állampolgárra” szövegrész helyébe az „Az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli
állampolgárra”,
e)
77. § (5) bekezdésében, 79. § (1) bekezdésében az „a befogadott, illetve az emberkereskedelem áldozatává
vált harmadik országbeli állampolgár” szövegrész helyébe az „az emberkereskedelem áldozatává vált
harmadik országbeli állampolgár”,
f)
79. § (2) és (3) bekezdésében a „befogadott, valamint emberkereskedelem áldozatává vált harmadik
országbeli állampolgár” szövegrész helyébe az „emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli
állampolgár”
szöveg lép.
(2) Az R3. 34. § (1) és (2) bekezdésében, 35. § (1), (2) és (5) bekezdésében, valamint 38. §-ában a „szezonális
munkavállalási vízum, valamint a nemzeti vízum” szövegrész helyébe „nemzeti vízum” szöveg lép.

2981

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 13. szám

(3) Hatályát veszti az R3.
a)
74. § (1) bekezdés a) pontja,
b)
124. § (4)–(7) bekezdése,
c)
130. § (3) bekezdés a) pontja.
(4) Hatályát veszti az R3.
a)
45. § (2) bekezdése,
b)
47. § (4a), (5a) és (5b) bekezdése,
c)
69/A. §-a,
d)
72/B. §-a,
e)
93. § (1e) bekezdése,
f)
95. § (1a) bekezdése,
g)
103. § (6) bekezdése.
(5) Hatályát veszti az R3.
a)
32. § c) pontja,
b)
40. §-a.
57. §		
Az R3. II. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

4. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló
301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása
58. §		
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R4.) II. Fejezet címe helyébe a következő fejezetcím lép:

„AZ ELISMERÉSÉT KÉRŐRE, A MENEKÜLTRE, AZ OLTALMAZOTTRA, A BEFOGADOTTRA ÉS A MENEDÉKESRE
VONATKOZÓ SZABÁLYOK”
59. §		
Az R4. II. Fejezete a következő 11/B. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

„A befogadott okmánya
11/B. § A Tv. 25/A. § és a 25/B. § (1) bekezdésében foglaltak fennállása esetén a menekültügyi hatóság a harmadik
országbeli állampolgárt befogadottként ismeri el és jogszabályban meghatározott tartalmú humanitárius célból
kiadott tartózkodási engedélyt állít ki a részére.”
60. §

(1) Az R4. III. Fejezet címe helyébe a következő fejezetcím lép:

„A BEFOGADÁS ANYAGI FELTÉTELEIRE, TOVÁBBÁ AZ ELISMERÉSÉT KÉRŐ, A MENEKÜLT, AZ OLTALMAZOTT,
A BEFOGADOTT, VALAMINT A MENEDÉKES ELLÁTÁSÁRA ÉS TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS
SZABÁLYOK”
(2) Az R4. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A befogadás során az elismerését kérő testi és szellemi egészségének megfelelő és az alapszükségleteket
kielégítő életszínvonalat biztosító feltételeket kell biztosítani. Ugyanezen feltételeket kell biztosítani a menekült,
oltalmazott, a befogadott és a menedékes befogadó állomáson történő elhelyezése során.”
(3) Az R4. 12. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A befogadó állomás az elismerését kérő, a menekült, az oltalmazott, a befogadott, valamint a menedékes
elhelyezését és ellátását biztosító, a menekültügyi hatóság által fenntartott létesítmény.
(4) Befogadó állomásnak megfelelő más szálláshely a közösségi szállás és a szerződés alapján működtetett
szálláshely (a továbbiakban a befogadó állomással együtt: befogadó állomás).”
61. §		
Az R4. 14. § (2) bekezdés b)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A menekültügyi hatóság különösen civil szervezettel, helyi önkormányzattal, egyházi jogi személlyel, alapítvánnyal, ezek
intézményével, gazdálkodó szervezettel, valamint egyéb jogi személlyel (a továbbiakban: szolgáltató) szerződést köthet]
„b) a menekültet, az oltalmazottat, a befogadottat és a menedékest megillető, a befogadás anyagi feltételei körébe
tartozó ellátások biztosítására;
c) az elismerését kérő, a menekült, az oltalmazott, a befogadott és a menedékes szociális és mentálhigiénés
gondozására;
d) az elismerését kérő, a menekült, az oltalmazott, a befogadott és a menedékes jogaira és kötelezettségeire
irányuló tájékoztatására; valamint”
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(1) Az R4. 14/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A menekültügyi hatóság bel- és külföldi természetes és jogi személyektől, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetektől pénzbeli, illetve természetbeni adományt fogadhat el hatósági és ellátási tevékenysége
feltételeinek javítása, valamint az elismerését kérő, a menekült, az oltalmazott, a befogadott és a menedékes ellátása
érdekében.”
(2) Az R4. 14/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az elismerését kérő, a menekült, az oltalmazott, a befogadott és a menedékes a menekültügyi hatóság döntése
alapján részesül a felajánlott adományból.”

63. §		
Az R4. 21. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az étkezési hozzájárulás egy heti összegét a befogadó állomás a hét első munkanapján folyósítja. A higiénés
hozzájárulás havi összegének kifizetése a tárgyhó 5. napjáig esedékes.”
64. §		
Az R4. 26. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha az elismerését kérő nem áll társadalombiztosítási jogviszonyban, betegsége esetén az egészségügyi szolgáltatások
közül térítésmentesen jogosult)
„a) külön jogszabály szerinti egészségügyi alapellátásra, a háziorvosi ellátás körébe tartozó vizsgálatokra és
gyógykezelésre;”
65. §		
Az R4. 27. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó egyéb egészségügyi ellátásokat az elismerését kérő a szálláshelye
szerinti települési önkormányzat által biztosított ellátás keretében veheti igénybe.”
66. §		
Az R4. 29. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés alapján megtéríthető egyéb költségek esetén a költségtérítés mértéke nem haladhatja meg
az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegét. A számlával igazolt költségeket a menekültügyi hatóság utólag téríti
meg.”
67. §		
Az R4. 36. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A menekültügyi hatóság a befogadás anyagi feltételeinek korlátozása keretében az adott befogadás anyagi
feltételére vonatkozó rendelkezések alapján dönthet a korlátozás mértékéről.”
68. §

(1) Az R4. V. Fejezet címe helyébe a következő fejezetcím lép:

„A MENEKÜLT, AZ OLTALMAZOTT, A BEFOGADOTT, VALAMINT A MENEDÉKES ELLÁTÁSA ÉS TÁMOGATÁSA”
(2) Az R4. 37. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

„A menekült, az oltalmazott, a befogadott, valamint a menedékes számára nyújtott ellátások és
támogatások rendszere”
69. §		
Az R4. „A menekült, az oltalmazott, valamint a menedékes számára nyújtott ellátások és támogatások rendszere”
alcíme a következő 37/B. §-sal egészül ki:
„37/B. § (1) A befogadottat személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások illetik meg.
(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások:
a) a befogadó állomáson való elhelyezés és ellátás, valamint
b) az egészségügyi ellátás.”
70. §

(1) Az R4. 38. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

„A menekült, az oltalmazott, a befogadott, valamint a menedékes számára nyújtott ellátások és
támogatások igénybevételének általános feltételei”
(2) Az R4. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A menekültügyi hatóság a menekültet, az oltalmazottat, a befogadottat és a menedékest az elismerő határozat
közlésével egyidejűleg – a menekült, az oltalmazott, a befogadott, illetve a menedékes anyanyelvén vagy
az általa értett más nyelven – írásban tájékoztatja a Tv., valamint e rendelet alapján őt megillető ellátásokról és
támogatásokról, továbbá az ellátások és támogatások igénybevétele során ráháruló kötelezettségekről.”
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(3) Az R4. 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az ellátás, illetve a támogatás iránti kérelem benyújtása során a menekült és az oltalmazott személyazonosító
igazolványával, illetve annak kiállításáig az elismerésről szóló jogerős határozattal, a menedékes és a befogadott
érvényes tartózkodási engedélyével igazolhatja az ellátásra, illetve a támogatásra való jogosultságát.”
71. §		
Az R4. 39. § (2)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Ha a menedékes rendelkezik megélhetését biztosító vagyonnal vagy jövedelme elérte az (1) bekezdésben
meghatározott mértéket, továbbá ha a 37/A. §-ban foglalt támogatások folyósítása alatt lakó- vagy tartózkodási
helye megváltozott, köteles azt a menekültügyi hatóságnak legkésőbb a vagyon- vagy jövedelemváltozás, továbbá
a lakó- vagy tartózkodási hely változás bekövetkeztétől számított tizenöt napon belül bejelenteni.
(3) A menekültügyi hatóság hivatalból vizsgálhatja a menedékes ellátásokra, támogatásokra való jogosultságát.
A menekültügyi hatóság az e fejezetben meghatározott ellátások és támogatások biztosítása, továbbá folyósítása
során a menedékest a 38. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételére és vagyonának, jövedelmének igazolására
kötelezheti, amelynek tizenöt napon belül köteles eleget tenni.
(4) Ha a menedékes a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget és magát kimenteni
nem tudja, a számára megállapított támogatás folyósítását a menekültügyi hatóság a kötelezettség teljesítéséig
felfüggesztheti. Ha a felfüggesztés időtartama a harminc napot meghaladja, a felfüggesztés időtartamára járó
támogatás nem fizethető ki és a támogatás folyósítását meg kell szüntetni.
(5) A támogatásban részesülő menedékes köteles harminc napot meghaladó külföldi tartózkodását vagy
a támogatás átvételében való más akadályoztatását a menekültügyi hatóságnak – külföldre távozását
megelőzően vagy az akadály felmerültét követően haladéktalanul – bejelenteni. A bejelentés alapján a támogatás
folyósítása – a távollét időtartama alatt vagy az akadály megszűnéséig – szünetel. Ha a menedékes a bejelentési
kötelezettségének nem tesz eleget és a támogatást a folyósítást követő harminc napon belül vagy rendszeres
támogatás esetén a következő esedékes folyósítás időpontjáig nem veszi át, a menekültügyi hatóság a támogatás
folyósítását megszünteti.
(6) A menedékes részére a 37/A. §-ban meghatározott támogatást a menekültügyi hatóság havonta postai úton
szálláshelyre utalással folyósítja.”
72. §		
Az R4. 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„41. § (1) A befogadó állomáson nyújtott elhelyezést és ellátást a menekült, az oltalmazott és a befogadott
az elismerésről szóló jogerős határozat keltétől számított 30 napig térítésmentesen veheti igénybe, ha lakhatása
más módon nem biztosított. A menekültet, az oltalmazottat és a befogadottat a befogadó állomáson való
tartózkodása alatt a befogadó állomás munkatársaival való együttműködési kötelezettség terheli.
(2) A menedékes az ideiglenes védelem teljes időtartama alatt térítésmentesen jogosult a befogadó állomáson
nyújtott elhelyezésre és ellátásra.
(3) A menekült, az oltalmazott, a befogadott és a menedékes befogadó állomáson történő elhelyezésére és
ellátására egyebekben a 21. §-ban foglaltak irányadók.”
73. §		
Az R4. 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„44. § (1) Ha a menekült vagy az oltalmazott nem áll társadalombiztosítási jogviszonyban, az elismerésről szóló
határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónapig egészségügyi ellátásra a 26–28. §-ban foglaltak szerint
jogosult.
(2) Ha a menedékes nem áll társadalombiztosítási jogviszonyban, egészségügyi ellátásra a 26–28. §-ban foglaltak
szerint jogosult.
(3) Ha a befogadott nem áll társadalombiztosítási jogviszonyban, betegsége esetén térítésmentesen jogosult
háziorvosi ellátásra, továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 142. § (2) bekezdésében és
(3) bekezdésének e) és i) pontjában meghatározott ellátásokra.
(4) A befogadott jogosult a külön jogszabályban meghatározott kötelező védőoltásra.
(5) Befogadott harmadik országbeli állampolgár esetén az egészségbiztosítási szolgáltatások a külön jogszabály
alapján kiadott humanitárius tartózkodási engedéllyel vehetőek igénybe.
(6) A külön jogszabályban meghatározott gyógyszerrendelésre jogosító bélyegzővel rendelkező orvos által kiállított
vény alapján kiadott gyógyászati segédeszköz, gyógyszer teljes árát a menekültügyi hatóság megtéríti.
(7) A befogadott esetében a háziorvosi ellátás és egészségügyi szakellátás igénybevételére egyebekben a 27. §
(1), (2) és (4) bekezdése, míg a költségek megtérítésére a 28. § az irányadó.”
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74. §		
Az R4. 98. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

„A menekültkénti elismerés felülvizsgálata, a menekültkénti, oltalmazottkénti és befogadottkénti
elismerés visszavonása”
75. §		
Az R4. „A menekültkénti és az oltalmazottkénti elismerés visszavonása” alcíme a következő 99/A. §-sal egészül ki:
„99/A. § (1) A befogadottkénti elismerés feltételeinek megszűnése esetén a menekültügyi hatóság a befogadott
státuszt határozattal visszavonja.
(2) Ha a harmadik országbeli állampolgár a befogadott státusz felülvizsgálatára irányuló eljárás során a hatóság
felhívására nem jelenik meg, a humanitárius tartózkodási engedély meghosszabbítására irányuló felülvizsgálati
eljárásban a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlése érdekében a menekültügyi hatóság ismételten
felhívhatja a harmadik országbeli állampolgárt.”
76. §		
Az R4. 114. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„114. § (1) E rendeletnek az egyes migrációs tárgyú és velük összefüggésben egyes további kormányrendeletek
módosításáról szóló 113/2016. (V. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módkr2.) megállapított rendelkezéseit
a Módkr2. hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.
(2) A Módkr2. hatálybalépését megelőzően az e rendelet alapján biztosított támogatásokat a támogatás megítélése
idején hatályos jogszabályok szerint kell továbbfolyósítani, e rendeletnek a Módkr2.-vel megállapított rendelkezései
azokat nem érintik.”
77. §

(1) Az R4. 60. § (2), (4) és (5) bekezdésében az „a menekült, az oltalmazott és a menedékes” szövegrész helyébe
az „a menedékes” szöveg lép.
(2) Az R4. 60/A. § (1) bekezdésében az „a menekült, az oltalmazott és a menedékes” szövegrész helyébe
az „a menedékes” szöveg lép.
(3) Hatályát veszti az R4.
a)
12. § (6) bekezdése,
b)
19. § (6) bekezdése,
c)
36. § (1) bekezdése,
d)
37. § (3) bekezdés c), e) és f ) pontja,
e)
52. §-át megelőző alcíme, 52. §-a,
f)
61. §-át megelőző alcíme, 61–61/N. §-a,
g)
111–112. §-a,
h)
5. melléklete.

5. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési
eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi
és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való
szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható
harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér
megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása
78. §

(1) A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján
történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal
munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint
a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi
foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R5.) 2. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„8. kulcsszemélyzet: a Magyarország területén alapított külföldi érdekeltségű vállalkozás által foglalkoztatott olyan
természetes személy, aki nem minősül a Polgári Törvénykönyvben meghatározott vezető tisztségviselőnek, továbbá
vállalaton belül áthelyezett személynek és
a) irányítja vagy felügyeli (ideértve a munkáltatói jogkörök gyakorlását is) a vállalkozás egészét, valamint egy
vagy több olyan szervezeti egységét, amely a vállalkozás tulajdonosa, legfőbb szerve vagy vezető tisztségviselője
közvetlen irányítása, felügyelete alatt áll, vagy
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b) olyan munkára vagy szakmára rendelkezik megfelelő képesítéssel, amely magas szintű vagy kivételes
műszaki ismereteket igényel, vagy egyébként olyan kivételes tudással rendelkezik, amely a szervezet szolgáltató
tevékenységéhez, kutatási felszereléséhez, technológiájához vagy igazgatásához szükséges, feltéve, hogy az első
munkavállalási engedély iránti kérelem benyújtásakor legalább egy éve a vállalkozás 5. pontban meghatározott
külföldi alapítójával munkaviszonyban, vagy egyéb olyan jogviszonyban áll, amelyre tekintettel az adott ország
jogszabályai szerint alkalmazásban állónak minősül;”
(2) Az R5. 2. §-a a következő 16–26. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„16. vállalaton belüli áthelyezés: a Harmtv. 2/A. § a) pontjában meghatározott fogalom;
17. vállalaton belül áthelyezett személy: a Harmtv. 2/A. § b) pontjában meghatározott fogalom;
18. vezető állású munkavállaló: vezető beosztású személy, aki elsősorban irányító feladatokat lát el a fogadó
szervezetben és aki felett az általános felügyeletet vagy irányítást elsődlegesen a vállalkozás igazgatósága vagy
részvényesei, illetve az ezeknek megfelelő testület vagy személyek gyakorolják; ez a beosztás magában foglalja
a fogadó szervezet egészének vagy a fogadó szervezet valamely szervezeti egységének, illetve részlegének
az irányítását, felügyeleti, szakmai, vagy igazgatási feladatokat ellátó más alkalmazottak munkájának a felügyeletét
és ellenőrzését, az alkalmazottak felvételének és elbocsátásának ajánlására vonatkozó hatáskör gyakorlását, illetve
az egyéb személyzeti feladatokra vonatkozó hatáskör gyakorlását;
19. szakértő: a fogadó szervezet tevékenységi területe, módszerei vagy irányítása szempontjából kivételes ismerettel
rendelkező személy, aki a vállalkozáscsoporton belül dolgozik; az ilyen ismeretek felmérése során nem csupán
a fogadó szervezet szempontjából lényeges ismereteket kell figyelembe venni, hanem azt is, hogy az adott személy
rendelkezik-e a különleges szakismereteket igénylő munka vagy tevékenység típusának megfelelő magas szintű
képesítéssel, beleértve a megfelelő szakmai tapasztalatot és adott esetben az engedélyhez kötött szakmához való
tartozást is;
20. gyakornok-munkavállaló: felsőfokú képesítést tanúsító oklevéllel rendelkező olyan személy, akit szakmai
előmenetel, illetve az üzleti eljárásokkal vagy módszerekkel kapcsolatos képzésben való részvétel céljából helyeznek
át egy fogadó szervezethez és aki az áthelyezés idejére munkabérben részesül;
21. fogadó szervezet: a Harmtv. 2/A. § c) pontjában meghatározott fogalom;
22. vállalaton belül áthelyezett személy számára szóló engedély: a Harmtv. 2/A. § d) pontjában meghatározott fogalom;
23. vállalkozáscsoport: a Harmtv. 2/A. § f ) pontjában meghatározott fogalom;
24. első tagállam: a Harmtv. 2/A. § g) pontjában meghatározott fogalom;
25. második tagállam: a Harmtv. 2/A. § h) pontjában meghatározott fogalom;
26. hosszú távú mobilitási engedély: a Harmtv. 2/A. § e) pontjában meghatározott fogalom.”
79. §		
Az R5. a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) Az Flt. 58. § (7) bekezdése szerinti szezonális munka (a továbbiakban: szezonális munka) a mezőgazdaság
foglalkoztatási ágazataiban végzett tevékenység.
(2) A szezonális munka időtartama ugyanazon harmadik országbeli állampolgár esetében, függetlenül attól, hogy
a munkavégzésre szezonális munkavállalási engedéllyel vagy összevont engedéllyel kerül sor, 12 hónapon belül
nem haladhatja meg a 180 napot.
(3) A (2) bekezdés szerinti 12 hónapos időtartamot az engedélyben meghatározott szezonális foglalkoztatás
befejező időpontjától visszamenőlegesen kell számításba venni.”
80. §		
Az R5. 2. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. Munkavállalási engedély szezonális munka keretében történő, 90 napot meg nem haladó
foglalkoztatáshoz
7. § (1) Szezonális munkavállalási engedéllyel a harmadik országbeli állampolgár szezonális munka keretében
történő, 90 napot meg nem haladó folyamatos foglalkoztatása engedélyezhető.
(2) A szezonális munkavállalási engedélyre a 3–6. §-ban foglaltakat ebben az alcímben szabályozott eltérésekkel kell
alkalmazni.
(3) Ugyanazon harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásához kiadott több szezonális munkavállalási engedély
esetében az egyes engedélyekben meghatározott szezonális munka együttes időtartama 12 hónapon belül nem
haladhatja meg a 180 napot.
(4) A szezonális munkavállalási engedély egyszer hosszabbítható meg. Az engedély meghosszabbításának feltétele,
hogy a szezonális munka időtartama a meghosszabbítással együtt ne haladja meg a 90 napot.
(5) A szezonális munkavállalási engedélyt a munkaerőpiaci helyzet vizsgálata nélkül kell kiadni.
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(6) A szezonális munkavállalási engedély kiadása során nem kell vizsgálni a 3. § (2) bekezdésben foglaltakat.
(7) A kiadott szezonális munkavállalási engedélyekről az Flt. 57/A. §-a szerinti nyilvántartást a miniszter vezeti.
8. § (1) Az 5. §-ban foglaltaktól eltérően a szezonális munkavállalási engedély iránti kérelmet akkor kell elutasítani, ha
a) a harmadik országbeli állampolgár szezonálismunka keretében történő foglalkoztatása 12 hónapon belül
a száznyolcvan nap időkeretet kimerítette vagy szezonális munkavállalási engedély iránti kérelemben megjelölt
foglalkoztatás időtartamával együtt kimerítené,
b) a harmadik országbeli állampolgár egymást követő különböző foglalkoztatónál történő foglalkoztatásának
időtartama a 90 napot meghaladja,
c) a harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatása a Magyarországon foglalkoztatható harmadik
országbeli állampolgárok – a miniszter rendeletében meghatározott − létszámán felül történne,
d) a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó foglalkozásban a magyarországi munkanélküliség alakulására
és összetételére tekintettel harmadik országbeli állampolgár nem foglalkoztatható,
e) a foglalkoztató a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatását a kérelem benyújtásának időpontjától
számított százhúsz napon belül nem kívánja megkezdeni,
f ) a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatására nem a kérelmet benyújtó foglalkoztatónál kerül sor vagy
a foglalkoztatásra irányuló jogviszony nem a kérelmet benyújtó foglalkoztató és a harmadik országbeli állampolgár
között jön létre,
g) a munkaügyi hatóság vagy az adóhatóság (a továbbiakban: illetékes hatóság) a szezonális munkavállalási
engedély iránti kérelem benyújtását megelőző egy éven belül
ga) a foglalkoztatóval szemben foglalkoztatási jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével
kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt pénzbírságot szabott ki vagy
gb) a foglalkoztatót a Met. 7/A. §-ában foglaltak szerint a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezte,
vagy
h) a foglalkoztató felszámolási eljárás alatt áll vagy nem folytat gazdasági tevékenységet.
(2) A kérelem a 6. § (2) bekezdés d) pontja esetén is elutasítható.
(3) A szezonális munka munkaerő-kölcsönzés keretében is engedélyezhető.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a kérelmet el kell utasítani az (1) bekezdés a)–f ) pontja szerinti
esetben, továbbá, ha a kölcsönbeadó nem szerepel a kormányhivatal nyilvántartásában.
(5) A (3) bekezdés alkalmazása esetén foglalkoztatón a kölcsönbeadót kell érteni.”
81. §

(1) Az R5. 14. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A foglalkoztató a szezonális munkavállalási engedély esetében az (1) bekezdésben foglaltakon felül köteles
bejelenteni, ha
a) szezonális munkavállalási engedély iránti kérelem benyújtását megelőző egy éven belül az illetékes hatóság
aa) vele szemben foglalkoztatási jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos bejelentési
kötelezettség elmulasztása miatt pénzbírságot szabott ki, vagy
ab) a Met. 7/A. §-ában foglaltak szerint a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezte,
b) az a) pontban meghatározott jogkövetkezmény alkalmazására a szezonális munkavállalási engedély
érvényességének időtartama alatt kerül sor,
c) felszámolási eljárás alatt áll vagy nem folytat gazdasági tevékenységet, vagy
d) munkaerő-kölcsönzés keretében engedélyezett szezonális munka keretében történő foglalkoztatás esetében
a kormányhivatal törölte a kölcsönbeadók nyilvántartásából.”
(2) Az R5. 14. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Szezonális munkavállalási engedély esetében a bejelentésnek tartalmaznia kell
a) az (1a) bekezdés a)–b) és d) pontja szerinti esetben a határozatot hozó hatóság megnevezését, valamint
a határozat számát,
b) az (1a) bekezdés c) pontja szerinti esetben a felszámolási eljárást lefolytató bíróság megnevezését, valamint
ügyiratának számát.”
(3) Az R5. 14. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A kormányhivatal a szezonális munkavállalási engedélyt a (4) bekezdésben foglaltakon kívül abban az esetben is
visszavonja, ha
a) az engedély tárgyát képező foglalkoztatás alatt tudomást szerez arról, hogy az illetékes hatóság a szezonális
munkavállalási engedély iránti kérelem benyújtását megelőző egy éven belül
aa) a foglalkoztatóval szemben, foglalkoztatási jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével
kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt pénzbírságot szabott ki vagy
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ab) a foglalkoztatót a Met. 7/A. §-ában foglaltak szerint a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezte,
vagy
b) foglalkoztató felszámolási eljárás alatt áll vagy nem folytat gazdasági tevékenységet.
(7) A kormányhivatal a munkaerő-kölcsönzés keretében kiadott szezonális munkavállalási engedélyt
– a (6) bekezdésben foglaltakon kívül – abban az esetben is visszavonja, ha a kormányhivatal a kölcsönbeadót törli
a nyilvántartásból.
(8) A kormányhivatal a szezonális munkavállalási engedély visszavonásáról szóló határozatot megküldi a harmadik
országbeli állampolgár részére.”
82. §

(1) Az R5. 15. § (1) bekezdése a következő 26. ponttal egészül ki:
(A harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történő
foglalkoztatásához nincs szükség engedélyre:)
„26. olyan harmadik országbeli állampolgárnak a miniszter közleményében meghatározott foglalkozásokban
történő magyarországi foglalkoztatásához, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is, aki
Magyarországgal szomszédos ország állampolgára.”
(2) Az R5. 15. § (1) bekezdése a következő 27. ponttal egészül ki:
(A harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történő
foglalkoztatásához nincs szükség engedélyre:)
„27. ha a harmadik országbeli állampolgár az első tagállam illetékes hatósága által kiállított, vállalaton belül
áthelyezett személy számára szóló, érvényes engedéllyel rendelkezik és a magyarországi foglalkoztatása olyan
magyarországi fogadó szervezetnél valósul meg, amely az első tagállam illetékes hatósága által kiállított
engedélyben meghatározott vállalkozáshoz vagy vállalkozáscsoporthoz tartozik és a magyarországi foglalkoztatás
bármely 180 napos időtartamon belül nem haladja meg a 90 napot.”
(3) Az R5. 15. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az (1) bekezdés 26. pontja alapján a miniszter évente március 31-éig közleményben állapítja meg azokat
a foglalkozásokat, amelyekre
a) a benyújtott munkaerőigények alapján a járási hivatalok országosan, megyei szinten vagy járási szinten
aa) legalább egy hónapja nem tudtak megfelelő létszámú munkaerőt közvetíteni, vagy
ab) azért nem tudnak megfelelő létszámú munkaerőt közvetíteni, mert rövid idő alatt nagy létszámú munkaerő
közvetítésére lenne szükség, és
b) a munkaerőigényt szomszédos országbeli állampolgárokkal lehet hatékonyan biztosítani.
(3b) A miniszter a (3a) bekezdés szerinti közleményt hivatalos lapban teszi közzé.”
(4) Az R5. 15. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3c) Az (1) bekezdés 27. pontjában meghatározott mentesség feltétele, hogy az idegenrendészeti hatóság
a magyarországi foglalkoztatásról az illetékes kormányhivatalt tájékoztassa.”

83. §		
Az R5. 17. §-a és 18. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„17. § A kormányhivatal az összevont engedély kiadására és meghosszabbítására irányuló hatósági eljárásban
− a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező idegenrendészeti hatóság megkeresésére − szakhatósági
állásfoglalásban nyilatkozik arról, hogy a harmadik országbeli állampolgárnak
a) az Flt. 7. § (7) bekezdése szerinti előzetes megállapodásban (a továbbiakban: előzetes megállapodás)
meghatározott munkakörben történő magyarországi munkavállalását, valamint
b) a vállalaton belül áthelyezett személy számára szóló engedéllyel történő, 90 napot meghaladó magyarországi
foglalkoztatását
támogatja vagy nem támogatja.
18. § (1) A kormányhivatal a szakhatósági állásfoglalásában – a 3. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott
szempontok vizsgálata nélkül – támogatja a harmadik országbeli állampolgárnak az előzetes megállapodásban
meghatározott munkakörben történő magyarországi munkavállalását, ha a harmadik országbeli állampolgár
tekintetében olyan feltételek állnak fenn, amelyek alapján a nem összevont kérelmezési eljárás alapján kiadandó
tartózkodásra jogosító engedélyt kérelmező harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásához
– a 15. §-ban foglaltak szerint – nem lenne szükség engedélyre vagy az engedélyt a 9. §-ban foglaltak szerint
a munkaerőpiaci helyzet vizsgálata nélkül kellene kiadni. Az összevont kérelmezési eljárásban a 9. § (1) bekezdés
16. pontja azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy – a jogszabályban meghatározott kivételtől eltekintve –
a foglalkoztató helyett az összevont engedély kiadására irányuló tartózkodási engedély iránti kérelmet
a munkavállaló nyújtja be.
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(2) Az (1) bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy
a) az 5. § (1) bekezdés b)–d) pontjában, valamint h) pontjában meghatározott feltételek nem állnak fenn, valamint
b) a harmadik országbeli állampolgár a jogszabályban, valamint az előzetes megállapodásban meghatározott
alkalmazási feltételekkel rendelkezik.”
84. §

(1) Az R5. 20. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kormányhivatal szakhatósági állásfoglalásában nem támogatja az összevont engedély kiadását, ha)
„k) a harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatása munkaerő-kölcsönzést valósít meg.”
(2) Az R5. 20. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(A kormányhivatal szakhatósági állásfoglalásában nem támogatja az összevont engedély kiadását, ha)
„l) a kormányhivatal tudomást szerez arról, hogy az engedély kiadásához szükséges igazoló okiratokhoz
megtévesztéssel jutottak hozzá vagy azokat meghamisították, vagy megváltoztatták.”

85. §		
Az R5. 20. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a 90 napot meghaladó időre szóló, szezonális munkavállalás céljából
a tartózkodási engedély kiadását a kormányhivatal nem támogatja, ha
a) az (1) bekezdés b)–c) pontjában, e)–g) pontjában, valamint i)–j) pontjában meghatározott eset fennáll,
b) az illetékes hatóság az összevont engedély iránti kérelem benyújtását megelőző egy éven belül
ba) a foglalkoztatóval szemben foglalkoztatási jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével
kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt pénzbírságot szabott ki, vagy
bb) a foglalkoztatót a Met. 7/A. §-ában foglaltak szerint a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezte,
c) a foglalkoztató felszámolási eljárás alatt áll vagy nem folytat gazdasági tevékenységet, vagy
d) a harmadik országbeli állampolgár szezonális munka keretében történő magyarországi foglalkoztatása
– függetlenül attól, hogy arra szezonális munkavállalási engedéllyel vagy szezonális munkavállalás céljából kiadott
tartózkodási engedéllyel kerül sor – 12 hónapon belül meghaladja a 180 napot.”
86. §		
Az R5. a következő 20/A–20/C. §-sal egészül ki:
„20/A. § (1) A kormányhivatal a szakhatósági állásfoglalásában támogatja a harmadik országbeli állampolgárnak
vállalaton belül áthelyezett személy számára szóló tartózkodási engedéllyel történő, 90 napot meghaladó
magyarországi foglalkoztatását, ha
a) a harmadik országbeli állampolgár vagy fogadó szervezet igazolja, hogy
aa) a vállalaton belüli áthelyezés időpontját folyamatos munkaviszony előzte meg közvetlenül ugyanazon
a vállalkozáson vagy vállalkozáscsoporton belül, amelynek időtartama vezető állású munkavállalók és szakértők
esetében legalább három és legfeljebb tizenkét hónap, gyakornok-munkavállalók esetében pedig legalább három
és legfeljebb hat hónap;
ab) a harmadik országbeli állampolgár rendelkezik az abban a fogadó szervezetben szükséges szakmai képesítéssel
és tapasztalattal, amelyhez vezető állású munkavállalóként vagy szakértőként áthelyezik, vagy gyakornokmunkavállalók esetében a szükséges felsőfokú képesítést tanúsító oklevéllel;
ac) a harmadik országbeli állampolgár teljesíti az uniós polgárokra vonatkozóan az érintett tagállam nemzeti jog
alapján meghatározott, a kérelemben megjelölt szabályozott szakma gyakorlásának feltételeit;
b) munkaszerződést vagy a munkáltatótól származó megbízólevelet csatol, amely a következőket tartalmazza:
ba) az áthelyezés időtartamával és a fogadó szervezet vagy szervezetek címével kapcsolatos adatokat;
bb) annak igazolását, hogy a harmadik országbeli állampolgár vezető állású munkavállalói, szakértői vagy
gyakornok munkavállalói beosztást kap az érintett tagállamban lévő fogadó szervezetnél vagy szervezeteknél;
bc) vállalaton belüli áthelyezés idejére biztosított munkabért és egyéb foglalkoztatási feltételek meghatározását;
bd) annak igazolását, hogy vállalaton belül áthelyezése lejártakor a harmadik országbeli állampolgár visszatérhet
az ugyanazon vállalkozáshoz vagy vállalkozáscsoporthoz tartozó és valamely harmadik országban letelepedett
szervezethez;
c) a fogadó szervezet nyilatkozik arról, hogy az engedély tárgyát képező vállalaton belüli áthelyezés tekintetében
valamennyi olyan feltétel teljesül, amelyet az adott foglalkozási ágban dolgozó, hasonló helyzetben lévő kiküldött
munkavállalóra vonatkozó jogszabály, ágazati kollektív szerződés rendelkezése előír.
(2) Az (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában meghatározott munkabér nem lehet kevesebb, mint Magyarországon
a hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkabére.
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20/B. § A kormányhivatal a szakhatósági állásfoglalásában nem támogatja a harmadik országbeli állampolgárnak
vállalaton belül áthelyezett személy számára szóló tartózkodási engedéllyel történő, 90 napot meghaladó
magyarországi foglalkoztatását, ha
a) nem állnak fenn a 20/A. §-ban meghatározott feltételek,
b) a kormányhivatal tudomást szerez arról, hogy a 20/A. § (1) bekezdésében meghatározott igazoló okiratokhoz
megtévesztéssel jutottak hozzá vagy azokat meghamisították, vagy megváltoztatták,
c) az illetékes hatóság a vállalaton belül áthelyezett személy számára szóló tartózkodási engedély iránti kérelem
benyújtását megelőző egy éven belül
ca) a fogadó szervezettel szemben foglalkoztatási jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével
kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt pénzbírságot szabott ki, vagy
cb) a fogadó szervezetet a Met. 7/A. §-ában foglaltak szerint a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezte,
d) fogadó szervezet felszámolási eljárás alatt áll vagy nem folytat gazdasági tevékenységet,
e) a vállalaton belül áthelyezett személy számára szóló tartózkodási engedély kiadásával a Magyarországon
összesen vagy az adott kormányhivatal illetékességi területén egyidejűleg foglalkoztatott, vagy egy adott
foglalkozásban egyidejűleg foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgárok létszáma az Flt. 7. § (6) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott létszámot meghaladja,
f ) a munkaszerződésben meghatározott munkakör ellátása az Flt. 7. § (6) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott tilalomba ütközik,
g) a harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatására a kérelmezett foglalkoztatás időtartamát
érintő időtartamban egy másik foglalkoztató érvényes engedéllyel rendelkezik, kivéve a részmunkaidős
foglalkoztatásra szóló engedélyt,
h) a fogadó szervezet a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatását az összevont engedély iránti kérelem
benyújtásának időpontjától számított százhúsz napon belül nem kívánja megkezdeni,
i) a harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásának alapjaként szolgáló, külföldi munkáltatóval
kötött magánjogi szerződés munkaerő-kölcsönzést valósít meg.
20/C. § A 20/A. és 20/B. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell abban az esetben is, ha a kormányhivatal
a) vállalaton belül áthelyezett személy számára szóló tartózkodási engedély meghosszabbítása, visszavonása,
valamint
b) a vállalaton belül áthelyezett személy magyarországi hosszú távú mobilitási engedélye tárgyában ad
szakhatósági állásfoglalást.”
87. §		
Az R5. 23. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A szezonális munkavállalási engedély esetében az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat abban az esetben is
alkalmazni kell, ha a szezonális munkavállalási engedély visszavonására azért került sor, mert
a) az illetékes hatóság a szezonális munkavállalási engedély iránti kérelem benyújtását megelőző egy éven belül
aa) foglalkoztatóval szemben foglalkoztatási jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével
kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt pénzbírságot szabott ki, vagy
ab) a foglalkoztatót a Met. 7/A. §-ában foglaltak szerint a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezte,
b) foglalkoztató felszámolási eljárás alatt áll vagy nem folytat gazdasági tevékenységet.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott esetben az elmaradt munkabér összegébe be kell számítani az engedély
időtartamából hátralévő időtartamra járó munkabért is.”
88. §		
Az R5. a következő 25/A. §-sal egészül ki:
„25/A. § E kormányrendeletnek az egyes migrációs tárgyú és velük összefüggésben egyes további
kormányrendeletek módosításáról szóló 113/2016. (V. 30.) Korm. rendelettel megállapított 15. § (3b) bekezdése
szerinti közleményt a miniszter 2016. évben 2016. augusztus 31-ig teszi közzé.”
89. §		
Az R5. 26. §-a a következő f ) és g) ponttal egészül ki:
(E rendelet)
„f ) 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;
g) a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és
tartózkodásának feltételeiről szóló, 2014. május 15-i 2014/66/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek.”
(való megfelelést szolgálja.)
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90. §		
Az R5. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
91. §

(1) Az R5.
a)
b)
c)
lép.
(2) Az R5.
a)
b)
c)

5. § (2) bekezdés c) pontjában a „tizenöt napnál” szövegrész helyébe a „tíz napnál” szöveg,
13. § (4) bekezdésében a „tizenöt napon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg,
20. § (1) bekezdés d) pontjának db) alpontjában a „tizenöt napnál” szövegrész helyébe a „10 napnál” szöveg

5. § (1) bekezdés j) pontjában az „engedély” szövegrész helyébe a „munkavállalási engedély” szöveg,
6. § (2) bekezdés b) pontjában az „a munkaügyi ellenőrzésről szóló törvényben” szövegrész helyébe
az „a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvényben (a továbbiakban: Met.)” szöveg,
12. § (1) bekezdésében a „mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedély” szövegrész helyébe
a „szezonális munkavállalási engedély” szöveg

lép.

6. Záró rendelkezések
92. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. június 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1–12. §, a 14–16. §, a 18–26. §, a 28–30. §, a 32–33. §, a 35. § (1)–(3) és (5)–(8) bekezdése, a 38–50. §, az 52–53. §,
az 56. § (4) bekezdése, a 82. § (1) és (3) bekezdése, a 84. § (1) bekezdése, a 88. §, valamint a 91. § (1) bekezdése
2016. július 1-jén lép hatályba.
(3) A 27. §, a 31. §, a 35. § (4) és (9) bekezdése, a 36. §, az 55. §, az 56. § (2) és (5) bekezdése, az 57. §, a 78–81. §, a 82. §
(2) és (4) bekezdése, a 83. §, a 84. § (2) bekezdése, a 85–87. §, a 89–90. §, a 91. § (2) bekezdése, valamint
az 1–2. melléklet 2016. szeptember 30-án lép hatályba.

93. §		
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 irányelvnek,
b)
harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált vagy az illegális bevándorlás megkönnyítésére
irányuló cselekményekkel érintett, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együttműködő állampolgárai
részére kiállított tartózkodási engedélyről szóló, 2004. április 29-i 2004/81/EK tanácsi irányelvnek,
c)
a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban
használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i, 2008/115/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek,
d)
az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni
szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2009. június 18-i, 2009/52/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek,
e)
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,
f)
a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2013/33/EU
parlamenti és tanácsi irányelvnek,
g)
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,
h)
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.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 113/2016. (V. 30.) Korm. rendelethez
„II. melléklet a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelethez

Vízum
Vízumokmány: a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló, 1995. május 29-i 1683/95/EK
tanácsi rendeletben, a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló 1683/95/EK tanácsi rendelet
módosításáról szóló, 2002. február 18-i 334/2002/EK tanácsi rendeletben és a vízumok egységes formátumának
meghatározásáról szóló 1683/95/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2008. július 24-i 856/2008/EK tanácsi
rendeletben meghatározott formájú és adattartalmú okmány.
2.
A harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról
szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeletben, valamint a harmadik országok állampolgárai
tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet
módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendeletben meghatározott formátumú és
adattartalmú okmányként kerül kiállításra:
–
a kishatárforgalmi engedély/local border traffic permit
–
a tartózkodási engedély/residence permit
–
humanitárius célú tartózkodási engedély/residence permit granted on humanitarian grounds
–
a bevándorlási engedély/immigration permit
–
a letelepedési engedély/permanent residence permit
–
az ideiglenes letelepedési engedély/interim permanent residence permit
–
a nemzeti letelepedési engedély/national permanent residence permit
–
az EK letelepedési engedély/EC permanent residence permit
–
az EU Kék Kártya/EU Blue Card
Az okmány formátuma: ID-1-es Kártya, mely tároló elemet tartalmaz.
Megjegyzés:
–
Az EK letelepedési engedély esetén: „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező – EK/long-term
resident-EC”,
–
A korábban EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár EK letelepedési engedélye esetén:
„huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező – EK/long-term resident-EC, korábban az EU Kék Kártya
birtokosa/Former EU Blue Card holder,”
–
Az EU Kék Kártya első kiadástól számított első két évben: munkaerőpiaci hozzáférés a kiadástól számított két
évig korlátozott/access to labour market is restricted for 2 years period,
–
A szezonális munkavállalási célú tartózkodási engedély esetén: „szezonális munkavállalás/seasonal working”,
–
A vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély esetén: „vállalaton belül áthelyezett személy/ICT”,
–
A hosszú távú mobilitási engedély esetén: „hosszú távú mobilitási engedély/mobile ICT”.”
1.

2. melléklet a 113/2016. (V. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelethez

KÉRELEM
szezonális munkavállalási engedély iránt
A kérelem benyújtásának helye:
Az általános szabályok szerint a kérelmet a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásának helye szerinti
kormányhivatalnál kell benyújtani.
Kivételek:
–
a foglalkoztatás megkezdésének helye szerinti kormányhivatalnál kell benyújtani, ha a munka természetéből
adódóan a foglalkoztatás több megye területére terjedhet ki,
–
a foglalkoztató székhelye szerinti kormányhivatalnál kell benyújtani, ha a foglalkoztató a harmadik országbeli
állampolgárt több, különböző megye területén lévő telephelyén kívánja foglalkoztatni.
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1.

A kérelmező foglalkoztató (kölcsönbeadó) adatai:
1.1.
Neve:.............................................................................................................................................................................................
1.2.
Címe:.............................................................................................................................................................................................
1.3.
Adóazonosító száma:..............................................................................................................................................................
1.4.
TEÁOR kód:.................................................................................................................................................................................
1.5.
Képviseletre jogosult neve: ..................................................................................................................................................
1.6.
Ügyintéző neve:........................................................................................................................................................................
Telefonszáma:............................................................................................................................................................................
Fax:.................................................................................................................................................................................................
Elektronikus levelezési címe (e-mail): ..............................................................................................................................
2.
A foglalkoztatni kívánt harmadik országbeli állampolgár adatai:
2.1.
Neve:.............................................................................................................................................................................................
Családi neve: .............................................................................................................................................................................
Utóneve: .....................................................................................................................................................................................
2.2.
Születéskori neve: ....................................................................................................................................................................
Születéskori családi neve:......................................................................................................................................................
Születéskori utóneve:..............................................................................................................................................................
2.3.
Anyja (születéskori) neve:......................................................................................................................................................
Családi neve: .............................................................................................................................................................................
Utóneve: .....................................................................................................................................................................................
2.4.
Születési helye:..........................................................................................................................................................................
2.5.
Születési ideje:...........................................................................................................................................................................
2.6.
Neme: o férfi o nő
2.7.
Állampolgársága: .....................................................................................................................................................................
2.8.
Útlevélszáma:.............................................................................................................................................................................
2.9.
Magyarországi tartózkodási helye (ha van):...................................................................................................................
3.
A harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenység, betöltendő munkakör:
3.1.
Megnevezése:............................................................................................................................................................................
3.2.
FEOR-kódja:................................................................................................................................................................................
3.3.
Az ellátandó tevékenység részletes leírása:....................................................................................................................
3.4.
A foglalkoztatás helye(i):........................................................................................................................................................
3.5.
Heti munkaidő:..........................................................................................................................................................................
Teljes/részmunkaidő ..................... óra.
3.6.
A foglalkoztatás várható kezdetének (kezdeteinek) és befejezésének (befejezéseinek) dátumai:
....................................-tól ..............................-ig
....................................-tól ..............................-ig
....................................-tól ..............................-ig
3.7.
Várható (bruttó) alapbér, illetmény, díjazás, ellenérték összege: .................................................
4.
A harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásának indokolása, a foglalkoztatás egyéb feltételei:
4.1.
A foglalkoztatás munkaerő-kölcsönzés keretében történik-e?
					
Igen
Nem
5.
A harmadik országbeli állampolgár dolgozott-e korábban szezonális munkavállalási engedély alapján
Magyarországon?
					
Igen
Nem
Előző munkavállalási engedélyt kiadó kormányhivatal megnevezése: .................................................
6.
A kérelmező foglalkoztató nyilatkozatai:
6.1.
Kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző egy évben munkaügyi bírságot vagy
munkavédelmi bírságot velem szemben jogerősen:
– nem szabtak ki
– kiszabtak.
6.2.
Kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül harmadik országbeli állampolgár
engedély nélküli foglalkoztatása miatt pénzfizetésre:
– köteleztek:
a befizetésnek ................................................. napján eleget tettem.
– nem köteleztek.
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6.3.

7.

Kijelentem, hogy a kérelemben megjelölt harmadik országbeli állampolgár magyarországi
foglalkoztatására nem tőlem eltérő foglalkoztatónál kerül sor.
6.4.
Kijelentem, hogy az illetékes hatósága szezonális munkavállalási engedély iránti kérelem
benyújtását megelőző egy éven belül
– velem szemben a foglalkoztatási jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével
kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt pénzbírságot nem szabott ki,
– a Met. 7/A. §-ában foglaltak szerint a központi költségvetésbe történő befizetésre nem kötelezett
vagy
– nem állok felszámolási eljárás alatt, gazdasági tevékenységet folytatok.
A kormányhivatal – az egyéni vállalkozó, illetve a cégbíróság által nyilvántartott gazdasági társaság
kivételével – a foglalkoztatótól az azonosítására vonatkozóan további adatok és okiratok becsatolását kérheti.

Dátum: .................................................
		
		

................................................................................................
foglalkoztató cégszerű aláírása”
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A nemzetgazdasági miniszter 16/2016. (V. 27.) NGM rendelete
a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből nyújtható egyes szakképzési és felnőttképzési célú
támogatások részletes szabályairól
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (2) bekezdés a) és
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
90. § 1., 2. és 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
E rendelet hatálya a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből (a továbbiakban: NFA képzési alaprész)
– a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény
(a továbbiakban: Szht.) 12. § d), h) és i) pontjában nevesített keretösszeg terhére – nyújtható szakképzési és
felnőttképzési célú támogatások feltételeire, elszámolására, ellenőrzésére, a felnőttképzési célú támogatások
mértékére, valamint az Szht. 19/A. § (3) bekezdése alapján nyújtott díjazás mértékére, feltételeire terjed ki.
2. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás;
2.
átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül
kiszámítható a bruttó támogatástartalom;
3.
belső képzés: a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2. § 2. pontja szerinti képzés;
4.
egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás;
5.
felnőttképzés érdekében végzett fejlesztő tevékenység: olyan tevékenység vagy program, amely
a)
az élethosszig tartó tanulás elősegítéséhez kapcsolódóan ismeretterjesztésre, tájékoztatásra,
b)
a felnőttképzés, a felnőttképzési szolgáltatás, valamint a felnőttképzés rendszerének
korszerűsítésére, minőségi színvonalának emelésére, ennek elősegítése érdekében felnőttképzési
hálózatok kiépítésére,
c)
a felnőttképzés minőségbiztosítási rendszerének korszerűsítésére,
d)
a foglalkoztathatóság elősegítésére, az e-tanulás és az atipikus foglalkoztatási formák bővítésére,
e)
a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci helyzetének javítására,
f)
felnőttképzési program, tananyag, képzési modul, valamint adatbázis korszerűsítésére és
kidolgozására,
g)
a felnőttképzésbe való bekapcsolódás elősegítésére irányuló kommunikációs programok
megvalósítására,
h)
felnőttképzési fejlesztési programok megvalósítása érdekében végzett szervezési feladatok
ellátására,
i)
a munkaerőpiaci képzési szükségletek feltárására, elemzésére, vagy
j)
a mesterképzés, és mester továbbképzés és vizsgáztatás rendszerének korszerűsítésére
irányul;
6.
felnőttképzést folytató intézmény: a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2. § 10. pontjában
meghatározott jogalany;
7.
hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti munkavállaló;
8.
kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás;
9.
külső képzés: az a képzés, amelyet a munkáltató a saját munkavállalói részére teljes egészében saját
szervezetétől elkülönült, felnőttképzést folytató intézmény közreműködésével – szolgáltatási szerződés
alapján – valósít meg;
10.
megváltozott munkaképességű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 3. pontja szerinti
munkavállaló;
11.
nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-ában
meghatározott vállalkozás;
12.
támogatási intenzitás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 15. pontja szerinti
mérték.
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2. Felnőttképzési célú támogatások
3. §		
Pályázati eljárás alapján a felnőttképzésben részt vevő felnőtt részére támogatás nyújtható:
a)
a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 13. §-a szerinti felnőttképzési
szerződés alapján fizetett képzési díj részben vagy egészben történő megtérítéséhez, és
b)
a képzéséhez szükséges taneszközök, informatikai eszközök beszerzéséhez és felnőttképzést kiegészítő
tevékenység igénybevételéhez.
4. §		
Egyedi döntési eljárás alapján támogatás nyújtható a Kormány vagy a szakképzésért és felnőttképzésért felelős
miniszter (a továbbiakban: miniszter) által indított, egyes munkavállalói rétegek munkaerőpiaci helyzetének
javítását szolgáló programhoz, az abban részt vevő felnőtt foglalkoztatásának elősegítéséhez szükséges képzés
díjának részben vagy egészben történő megtérítéséhez.
5. §

(1) Pályázati eljárás alapján támogatás nyújtható a felnőttképzést folytató intézménynek
a)
az általa megvalósított képzéssel összefüggő költségeihez,
b)
a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedély megszerzéséhez és technikai feltételei
fejlesztéséhez,
c)
a felnőttképzés érdekében végzett, a 2. § 5. pont a)–g) alpontjában meghatározott olyan fejlesztő
tevékenységhez, amelynek eredménye mindenki számára hozzáférhető, vagy
d)
az Európai Unió felnőttképzési programjaiban történő részvételhez.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott támogatás egyedi döntési eljárás alapján is nyújtható abban
az esetben, ha a támogatást nyújtó által meghatározott fejlesztő tevékenységet egyedi jellegéből adódóan egy
felnőttképzési intézmény valósíthatja meg.

6. §

(1) Egyedi döntési eljárás alapján támogatás nyújtható a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
(a továbbiakban: NSZFH) részére a felnőttképzés érdekében végzett, a 2. § 5. pontjában meghatározott fejlesztő
tevékenységhez.
(2) Egyedi döntési eljárás alapján támogatás nyújtható a szakképesítésért felelős miniszter által a szakképzésről szóló
2011. évi CLXXXVII. törvény 73. § (4) bekezdése alapján működtetett kutató és fejlesztő-szolgáltató tevékenységet
folytató költségvetési szerv részére a felnőttképzés érdekében végzett, a 2. § 5. pont e)–f ) és i) alpontjában
meghatározott fejlesztő tevékenységhez.

7. §

(1) Pályázati eljárás alapján támogatás nyújtható képzési, képzésfejlesztési célú közalapítvány részére (a továbbiakban:
közalapítvány) az általa megvalósított vagy szervezett képzéssel összefüggő költségeihez.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás egyedi döntési eljárás alapján is nyújtható abban az esetben, ha
a képzési programot egyedi jellegéből adódóan egy közalapítvány valósíthatja meg.

8. §		
Egyedi döntési eljárás alapján támogatás nyújtható közalapítvány részére a felnőttképzés érdekében végzett, a 2. §
5. pont a)–i) alpontjában meghatározott olyan fejlesztő tevékenység ellátásához, amelynek eredménye mindenki
számára hozzáférhető.
9. §

(1) Pályázati eljárás alapján támogatás nyújtható az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott civil szervezet
– ide nem értve a civil társaságot – és közhasznú jogállással rendelkező egyéb szervezet részére
a)
az általa megvalósított vagy szervezett képzéssel összefüggő költségeihez, vagy
b)
a felnőttképzés érdekében végzett, a 2. § 5. pont a)–i) alpontjában meghatározott olyan fejlesztő
tevékenység ellátásához, amelynek eredménye mindenki számára hozzáférhető.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott támogatás egyedi döntési eljárás alapján is nyújtható abban
az esetben, ha a támogatást nyújtó által meghatározott képzési vagy fejlesztési programot egyedi jellegéből
adódóan egy civil vagy közhasznú jogállással rendelkező szervezet valósíthatja meg.

10. §		
Egyedi döntési eljárás alapján támogatás nyújtható a gazdasági kamarákról szóló törvény hatálya alá tartozó
gazdasági kamarák részére a felnőttképzés érdekében végzett, a 2. § 5. pont b)–d) és h)–j) alpontjában
meghatározott fejlesztő tevékenység ellátásához, valamint az Fktv.-ben rögzített feladatai ellátásához.
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11. §		
Pályázati eljárás alapján támogatás nyújtható az Szht. 2. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott szakképzési
hozzájárulásra kötelezett (a továbbiakban: szakképzési hozzájárulásra kötelezett) részére, az általa foglalkoztatott
munkavállaló külső vagy belső képzés formájában szervezett olyan képzéséhez, amely nem tartozik külön
jogszabályban meghatározott munkakör betöltésének feltételeként előírt képzések közé, és amelynél a képzési
program nem tartozik azon képzések körébe, melyekről a szakképzési hozzájárulásra kötelezettnek külön jogszabály
alapján gondoskodnia kell.
12. §		
Egyedi döntési eljárás alapján támogatás nyújtható a szakképzési hozzájárulásra kötelezett részére, az általa
végrehajtandó, 500 főt meghaladó létszámleépítés esetén a létszámleépítésben nem érintett munkavállaló
munkahelyének megtartásához szükséges, a 11. § szerinti képzéséhez, ha a munkavállalót a képzés befejezését
követően legalább egy évig foglalkoztatja.
13. §

(1) A 3. § a) pontjában, a 4. §-ban, a 7. §-ban és a 9. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott
támogatás mértéke nem haladhatja meg az adott képzés összköltségének összegét.
(2) A 3. § b) pontjában meghatározott támogatás mértéke nem haladhatja meg az adott eszköz vagy szolgáltatás
beszerzési értékének 50 százalékát.
(3) Az 5. § (1) bekezdés c) pontjában és (2) bekezdésében, a 6. §-ban, a 8. §-ban, a 9. § (1) bekezdés b) pontjában,
valamint a 10. §-ban meghatározott támogatás mértéke nem haladhatja meg a fejlesztéssel összefüggő összköltség
összegét.
(4) Az 5. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja, a 7. §, és a 9. § (1) bekezdés a) pontja alapján nyújtott támogatás – az adott
támogatási program tartalmára való tekintettel – vállalkozások részére nyújtott csekély összegű (de minimis)
támogatásnak minősülhet, és ebben az esetben kizárólag az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályaival
összhangban nyújtható.

14. §

(1) A 11. §, valamint a 12. § alapján nyújtott támogatás kizárólag a 651/2014/EU bizottsági rendelet szabályaival
összhangban nyújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás esetén a belső képzés költsége képzésenként elkülönítetten
nyilvántartott és kizárólag az elszámolható költségeket tartalmazó számviteli bizonylatok, a külső képzés
költsége pedig a képzésenként kiállított számla és az ahhoz csatolt, csak az elszámolható költségeket tartalmazó,
a felnőttképzést folytató intézmény által cégszerűen aláírt analitikus költségkimutatás alapján számolható el.
(3) Az

(1)

bekezdésben

meghatározott

támogatás

esetében

a

támogatáshalmozás

jogszerűsége

megállapíthatóságának érdekében a támogatás iránti kérelem benyújtásakor a támogatást kérelmezőnek
nyilatkoznia kell, hogy részesül-e olyan, a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, vagy az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásban, amelynek a képzési támogatással azonos vagy részben
azonos elszámolható költségei vannak.
15. §

(1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet, és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag
átlátható formában nyújtható.
(2) Nem ítélhető meg támogatás
a)

azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget, és

b)

az 5. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja, 7. §-a, és a 9. § (1) bekezdés a) pontja alapján csekély összegű
támogatásként nyújtott támogatás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére.

(3) Nem ítélhető meg támogatás
a)

az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke, és

b)

a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikke

szerinti tevékenységhez.
(4) A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a támogatást kérelmező
a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket is tartalmazó
támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.
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16. §

(1) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban
az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással,
ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában
meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
(2) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi,
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
(3) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos,
regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami
támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.
(4) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt
kell figyelembe venni. A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell
diszkontálni a diszkont kamatláb alkalmazásával.
(5) Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell
jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege képzési támogatás esetén
képzési projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

17. §

(1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó képzési támogatás esetén a támogatási intenzitás nem
haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás
a)
megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés
esetén 10 százalékponttal,
b)
középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,
c)
kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal
növelhető.
(3) A (2) bekezdés alapján a támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig növelhető.
(4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás keretében kizárólag a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikkében
meghatározott költségek számolhatóak el.
(5) Nem nyújtható támogatás a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, valamint támogatott
beruházás esetén a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez.

18. §

(1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére nyújtott, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak,
közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő
vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.
(2) Az (1) bekezdés figyelembevételével nyújtott támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint
az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell
figyelembe venni.
(3) Az (1) bekezdés szerint nyújtott támogatás csekély összegű közszolgáltatási támogatással az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások
számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági
rendeletben meghatározott felső határig, más csekély összegű támogatásról szóló rendeletnek megfelelően
nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.
(4) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási
célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná
a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott
legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.
(5) Az (1) bekezdés figyelembevételével nyújtható támogatás esetében a támogatást kérelmezőnek – az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas
módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben
nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
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3. A pályázati eljárás, valamint az egyedi döntési eljárás alapján nyújtható szakképzési és
felnőttképzési támogatások közös szabályai
19. §		
Az NFA képzési alaprészéből nyújtott támogatások odaítélésére, a támogatási szerződés megkötésére,
a támogatás folyósítására, elszámolására és ellenőrzésére az Szht., az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben foglalt rendelkezések
figyelembevételével.
20. §

(1) Az NFA képzési alaprészéből – a 33. §-ban meghatározott díjazás kivételével – pályázati eljárás vagy egyedi döntési
eljárás alapján, visszafizetési kötelezettséggel vagy visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtható támogatás.
(2) Az NFA képzési alaprészéből nem nyújtható támogatás annak,
a)
aki a pályázat vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőző két éven belül az NFA képzési alaprészéből
támogatásban részesült és a pályázatban, vagy a támogatási kérelemben valótlan vagy megtévesztő
adatokat szolgáltatott, vagy a támogatási szerződést önhibájából maradéktalanul nem teljesítette,
b)
akinek az NFA képzési alaprésze tekintetében lejárt kötelezettsége áll fenn, vagy
c)
akinek esedékessé vált és még meg nem fizetett, az Áht.-ban meghatározott köztartozása van.

21. §

(1) Az NFA képzési alaprészéből nyújtott támogatások esetében a miniszter dönt a támogatás – az Áht. 51. §
(1) bekezdése alapján történő – rendelkezésre bocsátásának módjáról és a támogatási előleg mértékéről is.
(2) Az NFA képzési alaprészéből nyújtott támogatásról szóló szerződésnek a felnőttképzés érdekében végzett fejlesztő
tevékenységhez nyújtott támogatás esetén a fejlesztés eredményéhez való hozzáférés biztosításának módját is
tartalmaznia kell.

22. §

(1) Az NSZFH az e rendelet alapján általa nyújtott támogatásokkal összefüggő szakmai és pénzügyi feladatokat az NFA
területi egységeként látja el.
(2) Az NSZFH a támogatások nyújtásával kapcsolatos pénzügyi feladatait az erre a célra a Magyar Államkincstárnál
vezetett NFA területi előirányzat felhasználási keretszámlán (a továbbiakban: EFK számla) végzi.
(3) Az NSZFH az NFA képzési alaprészéből nyújtott támogatások tekintetében elkülönített főkönyvi és analitikus
nyilvántartást vezet.
(4) Az (1) bekezdéstől eltérően a támogatásokkal kapcsolatos feladatokat a miniszter által vezetett minisztérium
(a továbbiakban: minisztérium) látja el, amennyiben az Szht. 20. § (2) bekezdése alapján a költségvetési szervnek
nyújtott támogatásra vonatkozó szerződést a minisztérium köti meg.

4. A pályázati eljárás különös szabályai
23. §		
A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell a támogatás elnyerése esetén megkötésre kerülő támogatási szerződés
mintapéldányát.
24. §

(1) A pályázat értékelését az e célra létrehozott bíráló bizottság (a továbbiakban: bizottság) végzi.
(2) A bizottság a feladatai ellátásához szükség szerint szakértőt vehet igénybe. A bíráló bizottság tevékenységét
segítő, az NSZFH által felkért szakértő az lehet, aki a pályázati kiírás tárgyának megfelelő felsőfokú végzettséggel és
legalább öt év szakmai gyakorlattal rendelkezik.
(3) A bizottság létszámát, összetételét és a szakértőkre vonatkozó esetleges további feltételeket a támogatási program
szakmai és pénzügyi tartalmát bemutató, az NSZFH által elkészített előterjesztés (a továbbiakban: előterjesztés)
határozza meg.
(4) A bizottság tagjait és elnökét az NSZFH kéri fel. A bizottság működésének feltételeiről az NSZFH gondoskodik.

25. §

(1) A bizottság, amennyiben a pályázatot szakértők is értékelték, a szakértő értékelésétől eltérhet, ha megállapítható,
hogy
a)
a szöveges értékelés elemei, az összefoglaló javaslat és az adott pontszámok nincsenek egymással
összhangban, vagy
b)
az egyes szakértők által adott pontszámok között a maximálisan adható pontszám 25%-ánál nagyobb
mértékű eltérés tapasztalható.
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(2) A bizottságnak a pályázattal kapcsolatos – részletes indoklással alátámasztott – döntési javaslata az alábbi lehet:
a)
a pályázat támogatása a pályázatban megfogalmazottakhoz képest változatlan tartalommal és feltételekkel,
b)
a pályázat támogatása csökkentett összköltséggel,
c)
a pályázat támogatása csökkentett tartalommal és csökkentett összköltséggel,
d)
a pályázat támogatása a pályázó által teljesítendő további feltételek mellett, vagy
e)
a pályázat elutasítása.
26. §

(1) A szakértők és a bizottság tagjai kötelesek összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tenni az általuk értékelt
minden egyes pályázat vonatkozásában.
(2) Nem vehet részt a pályázat értékelésében, aki
a)
a pályázóval vagy annak tulajdonosával munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
b)
a pályázóval közös szakmai programban dolgozik,
c)
a benyújtott dokumentumok előkészítésében vagy kidolgozásában bármilyen formában részt vett,
d)
a tervezett projekt végrehajtásában résztvevő, vagy az a)–c) pontban megjelölt személynek a Polgári
Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy élettársa,
e)
a pályázó szervezetben tulajdoni részesedéssel – kivéve a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő
tulajdoni részesedést – rendelkezik, vagy annak vezető tisztségviselője, könyvvizsgálója vagy felügyelő
bizottsági tagja, valamint
f)
más okból a pályázat tárgyilagos értékelésére nem alkalmas.
(3) A szakértő és a bizottság tagja köteles haladéktalanul bejelenteni az NSZFH-nak, ha vele szemben a (2) bekezdésben
meghatározott kizáró ok áll fenn. A bizottság tagja a bejelentéstől kezdve nem vehet részt az érintett pályázati
döntés előkészítésében.
(4) A pályázó, a szakértő és a bizottság tagjának – a pályázat elbírálásához, a szakértői, vagy a bizottsági tevékenység
ellátásához feltétlenül szükséges – személyes adatát az NSZFH kezeli az érintetteknek az adatkezeléshez történő
előzetes, írásbeli hozzájárulását követően.

27. §

(1) Amennyiben a kedvezményezett az Szht. 20/A. §-ában előírt időtartam előtt a támogatással érintett gyakorlati
képzést kettő, egymást követő tanítási éven túl szünetelteti, vagy megszünteti, továbbá ha a kedvezményezett
megszűnik, a jelzett időszak hátralévő hónapjaira időarányosan eső támogatási összegnek azt a hányadát kell az EFK
számlára visszafizetni, amilyen arányban a tárgyi eszköz beszerzése a támogatás terhére elszámolásra került.
(2) A szakképzési célú beruházási támogatás hasznosulásának vizsgálatához a kedvezményezett köteles a támogatás
évétől számított 5 éven – ingatlan esetében 10 éven – keresztül minden év október 15. napjáig jelentést küldeni
az NSZFH részére a támogatással érintett gyakorlati képzésekben résztvevők létszámáról és a tárgyi eszközök
használatának időtartamáról. Amennyiben a kedvezményezettnél a gyakorlati képzésben résztvevők létszáma
nullára csökken, az (1) bekezdés szerint kell eljárni.
(3) A (2) bekezdés alapján a kedvezményezettek által az adott tárgyévre benyújtott jelentések alapján az NSZFH évente
összegző monitoring jelentést készít és azt, valamint az ez alapján tett észrevételeit, a támogatási és monitoring
rendszerre vonatkozó esetleges javaslatait a tárgyévet követő év január 15-éig megküldi a miniszter részére.

28. §

(1) Amennyiben a szakképzési célú beruházási támogatásból beszerzett tárgyi eszköznek, szellemi termékek közé
sorolható szellemi jogvédelemben részesülő szoftverterméknek, vagy ingatlannak a költségvetési támogatásban
részesített szakképző iskolában vagy felsőoktatási intézményben folyó, államilag támogatott gyakorlati képzési célú
használata nem lehetséges, a kedvezményezettnek a támogatást – a (3) bekezdés kivételével – vissza kell fizetnie
az EFK számlára.
(2) Az (1) bekezdés szerinti visszafizetés mértéke azonos a tárgyi eszköznek, szellemi termékek közé sorolható szellemi
jogvédelemben részesülő szoftverterméknek, vagy ingatlannak a még hátralévő szakképzési célú használati
kötelezettsége idejével arányos, az eszközre, ingatlanra fordított támogatás mértékével.
(3) A kedvezményezett mentesül az (1) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettség alól, ha a támogatással
érintett tárgyi eszközt, szellemi termékek közé sorolható szellemi jogvédelemben részesülő szoftverterméket, vagy
ingatlant térítésmentesen átadja olyan állami fenntartású szakképző iskolának, amelyben az eszköz használata
szakképesítés megszerzése érdekében folytatott gyakorlati képzési célt szolgál.
(4) A kedvezményezett az (1) és (3) bekezdésben bekövetkezett feltételtől számított 15 napon belül – a támogatási
szerződésben rögzített formában – elszámolást köteles benyújtani az NSZFH felé.

3000

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 13. szám

(5) Az NSZFH az elszámolást 30 napon belül ellenőrzi. A kedvezményezett az elszámolásban szereplő, vagy az NSZFH
által megállapított visszafizetendő összeget az elszámolással egyidejűleg, illetve az NSZFH visszafizetési
megállapítása esetén az NSZFH erről szóló írásos felhívásának a kézhezvételét követő 15 napon belül köteles
befizetni az EFK számlára.
(6) Amennyiben a kedvezményezett nem, vagy csak részben tesz eleget a (4) bekezdés szerinti elszámolási
kötelezettségének, úgy őt az elszámolással érintett tárgyi eszközre, szellemi termékek közé sorolható szellemi
jogvédelemben részesülő szoftvertermékre, ingatlanra fordított támogatás mértékével megegyező mértékű
visszafizetési kötelezettség terheli.
29. §		
Az NSZFH köteles az adott támogatási program – az Ávr. 102/B. § (2) bekezdése szerinti – lezárását követő
30 napon belül az NFA képzési alaprész kezelésére vonatkozó eljárásrend szerint összefoglaló beszámolót
benyújtani a miniszter felé. A beszámoló az adott támogatási keretösszeg felhasználásának pénzügyi és szakmai
szempontú bemutatására egyaránt kiterjed.

5. Egyedi döntési eljárás alapján nyújtott támogatások különös szabályai
30. §

(1) Az egyedi döntési eljárás alapján nyújtható támogatás iránti kérelem formai és tartalmi előírásait az 1. melléklet
tartalmazza.
(2) Amennyiben a miniszter döntése alapján a kedvezményezett a támogatás terhére harmadik fél részére pályázatot ír
ki, a pályázat értékelésére és a miniszteri döntésre a 23–29. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

31. §		
Az NSZFH a kedvezményezett által a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben rögzített módon
benyújtott beszámoló alapján köteles az adott program – az Ávr. 102/B. § (2) bekezdése szerinti – lezárását követő
30 napon belül összefoglaló jelentést készíteni, és azt a beszámolóval és a teljesítésigazolással együtt benyújtani
a miniszter felé.
32. §

(1) A támogatás kedvezményezettje az Szht. 21. § (1) bekezdésében meghatározott működtetési költséget – a 17. §
(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az alábbi kiadások finanszírozására használhatja fel:
a)
a támogatási program működtetésében közreműködő személyek személyi juttatásai és az azokat terhelő
járulékok,
b)
szakértői díjak,
c)
a bizottság díjazása,
d)
hirdetési és postaköltség,
e)
bizottsági ülésekkel kapcsolatos járulékos költségek,
f)
elszámolások előkészítésével, vizsgálatával, ellenőrzésével, a támogatás visszakövetelésével kapcsolatos
szakértői díjak, költségek,
g)
a program működtetésével kapcsolatos feladatellátással összefüggésben a kedvezményezett felhalmozási
kiadásai,
h)
a program végrehajtásában közreműködő személyek számával arányos, az a)–g) pontokba nem tartozó
működtetési költség.
(2) Az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott kiadásokra a működtetési költség legfeljebb 15%-a használható fel.
(3) A miniszter engedélyezheti
a)
a program végrehajtására vonatkozóan jóváhagyott határidőnek 6 hónapot meghaladó meghosszabbítását,
beszámolási és elszámolási határideje módosítását,
b)
az adott támogatási programon belül az egyes programelemek közötti, a teljes támogatási összeg 15%-át
meghaladó mértékű forrásátcsoportosítást,
c)
a kedvezményezettek számára biztosított működési célú támogatás kiemelt előirányzatok közötti, a teljes
működési célú összeg 30%-át meghaladó mértékű forrásátcsoportosítását, és
d)
az előterjesztésben nem szereplő feladat, részfeladat megvalósítását.
(4) Az NSZFH által megkötött támogatási szerződések esetén a programot érintő minden egyéb, a (3) bekezdésben
nem szabályozott szerződésmódosítás tekintetében az NSZFH dönt.
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6. WorldSkills és EuroSkills versenyeken érmet szerzők díjazása
33. §

(1) Az Szht. 19/A. § (3) bekezdésében meghatározott díjazás a WorldSkills és EuroSkills versenyeken egyénileg vagy
csapatversenyen érmet szerzett versenyzőt illeti meg.
(2) A díjazásra jogosultak köréről a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a versenyeredmények kihirdetését követő
10 napon belül – a díjazások kifizetéséhez szükséges valamennyi adatot tartalmazó jelentésben – tájékoztatja
a minisztert.
(3) A díjazás mértéke az egyénileg vagy csapatversenyen elért
a)
aranyérem esetén a verseny időpontjában érvényes kötelező legkisebb havi munkabér (a továbbiakban:
minimálbér) 13-szorosa,
b)
ezüstérem esetén a minimálbér 11-szerese,
c)
bronzérem esetén a minimálbér 9-szerese.
(4) Amennyiben egy versenyző több érmet is szerez, a díjazás mértéke az egyes érmek után járó – (3) bekezdésben
meghatározott – díjazások összege.
(5) A versenyzőt megillető díjazás kifizetése iránt a minisztérium a (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatástól
számított 60 napon belül intézkedik.

7. A támogatások ellenőrzése
34. §		
Az NFA képzési alaprészéből nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzését az NSZFH által kötött támogatási
szerződések esetében az NSZFH, a minisztérium által kötött támogatási szerződések esetén a minisztérium
közvetlenül, vagy más személy vagy szervezet bevonásával végzi.
35. §

(1) Az NSZFH köteles a tárgyévben tervezett ellenőrzésekről ellenőrzési tervet készíteni, és azt a tárgyév február 28.
napjáig a miniszter számára jóváhagyás céljából megküldeni.
(2) A tárgyévi ellenőrzésekről, a foganatosított intézkedésekről és azok eredményéről az NSZFH köteles a minisztert
legkésőbb a tárgyévet követő év február 15. napjáig összefoglaló jelentésben tájékoztatni.

36. §		
A kedvezményezettet jogszabálysértés, továbbá a támogatási szerződés által előírt kötelezettségek nem
szerződésszerű teljesítése, a támogatás jogszerűtlen felhasználása esetén, valamint a támogatási szerződéstől
való elállása vagy a támogatási szerződés felmondása esetén az Áht.-ben és az Ávr.-ben előírt visszafizetési és
kamatfizetési kötelezettség terheli.

8. Záró rendelkezések
37. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
38. §		
A tanulószerződés kötésére jogosult, gyakorlati képzést végző egyéb szerv, szervezet által a 2015/2016. tanév
első félévére igényelt támogatásra a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből nyújtható szakképzési
célú támogatások szabályairól szóló 24/2012. (VIII. 15.) NGM rendeletet [a továbbiakban: 24/2012. (VIII. 15.)
NGM rendelet] azzal kell alkalmazni, hogy az elszámolást legkésőbb 2016. június 15. napjáig kell benyújtani
az NSZFH részére. Az NSZFH az elszámolás elfogadását követő 5 napon belül folyósítja az elszámolás alapján
kifizetendő támogatási összeget, vagy intézkedik a fel nem használt támogatás visszafizetése érdekében.
39. §

(1) E rendelet
a)
5. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének
a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági
rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),
b)
11. §-a és 12. §-a a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet
(HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I–II. fejezetének, és III. fejezet 31. cikkének
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatások odaítéléséről 2021. június 30-ig hozható döntés.
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40. §		
Hatályát veszti
a)
a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól
szóló 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet, és
b)
a 24/2012. (VIII. 15.) NGM rendelet.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 16/2016. (V. 27.) NGM rendelethez
Az NFA képzési alaprészből egyedi döntési eljárás alapján nyújtható támogatásra irányuló kérelem
tartalmi és formai elemei
1. Általános adatok
1.1. A kérelmet benyújtó szervezet neve
1.2. A támogatási kérelem tárgya
1.3. A támogatás célja
1.4. A támogatás összege, forrásai
1.5. A program megvalósításában résztvevő tervezett kedvezményezett szervezet, szervezetek neve
2. Előzmények
2.1. Figyelembe veendő jogszabályok, egyéb előírások, megállapodások
2.2. A kérelmet benyújtó és a programot megvalósító szervezet bemutatása
2.3. A támogatás esetleges előzményének a bemutatása, az elért eredmények leírásával
2.4. Azonos tárgyú, futó program esetén rövid beszámoló annak aktuális állapotáról, valamint információ arról,
hogy a szervezet képes-e az új program megvalósítására
3. A tervezett program bemutatása
3.1. A támogatással megvalósítandó program részletes leírása
3.2. A célkitűzések megfogalmazása
3.3. Távlati célok, tervek bemutatása a program esetleges folytatásáról
3.4. Fejlesztési célok és ezekkel összefüggő indikátorok meghatározása, a támogatás hatására bekövetkező
fejlődés bemutatása (indikátorok alkalmazásával is)
3.5. Támogatással érintett célcsoport, célcsoportok bemutatása
3.6. Oktatók, fejlesztésben résztvevők száma, kiválasztásuk módja
3.7. A feladat végrehajtásának leírása, amennyiben harmadik fél felé támogatásátadás történik, annak formája és
kiválasztásának részletes leírása
3.8. Közbeszerzés megjelölése, amennyiben a közbeszerzés feltételei fennállnak
3.9. A végrehajtás során a program szakmai minőségbiztosításának leírása, felelős szervezet (szervezeti egység,
személy) megnevezésével
3.10. A program megvalósításának ütemezése
3.11. A tervezett költségek és az igényelt támogatási összeg bemutatása olyan részletezettséggel, fajlagos
költségek bemutatásával, melyből egyértelműen megítélhető az adott feladathoz tartozó költség
indokoltsága (a tartalmuk szerint a megvalósítás szempontjából szorosan összetartozó feladatokat
programelemekbe szükséges csoportosítani)
3.12. A tervezett támogatás gazdaságosságának, ár-érték és teljesítmény-ráfordítás típusú bemutatása azaz, hogy
a támogatás felhasználásával elérni kívánt teljesítmény, eredmény arányban áll-e a ráfordítással, támogatási
összeggel
3.13. A felhalmozási célú költségek indoklása, a beszerzett eszközök program lezárását követően történő
hasznosításának bemutatása
3.14. Az Szht. 21. § (1) bekezdése szerinti működtetési költségek főbb költségelemenkénti részletezése
4. Határidők, a támogatás forrása
4.1. A program (a költségek elszámolhatóságának) kezdete
4.2. A megvalósítás határideje (a költségek elszámolhatóságának vége)
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4.3.

A támogatás forrásainak pontos megnevezése, ebből a képzési alaprész központi keretéből igényelt
támogatás mértéke forintban
4.4. A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje
5. Táblázatok
5.1. Összefoglaló szakmai és pénzügyi táblázat
5.1.1.
A programelemek pontos megnevezése
5.1.2.
A tervezett költségek programelemenként
5.1.3.
Az igényelt támogatás összege programelemenként
5.1.4.
Az igényelt támogatásból a lebonyolítással kapcsolatban működtetésre igényelt támogatás mértéke
külön programelemként megjelölve
5. 2. Összesítő táblázat az igényelt teljes támogatásról személyi, működési célú dologi és felhalmozási célú dologi
költségek szerinti bontásban
6. Egyéb elemek
6.1. A kérelmező cégszerű aláírása, amennyiben a kérelmező nem egyezik meg a tervezett kedvezményezettel,
akkor a tervezett kedvezményezett cégszerű aláírása is
6.2. Az Áht. szerinti biztosíték összegét és típusát, amennyiben annak alkalmazása szükséges
6.3. Amennyiben a kérelmező költségvetési szerv, arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a tervezett program
megvalósításának időszakában a központi költségvetési törvény nem biztosítja a kérelemben megnevezett
feladatokkal kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetét
6.4. A kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy vele szemben az Áht. 50. § (3) bekezdésében foglalt kizáró ok
egyike sem áll fenn
6.5. A kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az állami adóhatóság köztartozásmentes adózók
nyilvántartásában szerepel, vagy amennyiben nem szerepel a nyilvántartásban az állami adóhatóság által
köztartozás alóli mentességéről kiállított igazolást
6.6. Szervezeti adatlap a támogatási szerződés megkötéséhez és a támogatás folyósításához szükséges adatokkal
7. Az 1–6. pontokban foglaltakon túl további szükséges elemek a kedvezményezett által harmadik félnek pályázat
útján nyújtandó támogatás esetén
7.1. A pályázati felhívás megjelentetésének módja
7.2. A pályázat céljának és tárgyának a megjelölése
7.3. A pályázók körének pontos megjelölése, a várható pályázatok becsült száma, a várható támogatási igény
mértéke
7.4. A pályázói körre vonatkozó feltételek
7.5. Az egy kedvezményezett részére nyújtható minimális vagy maximális támogatási összeg megjelölése
7.6. A támogatás intenzitástartalmának meghatározása
7.7. A kötelező önrész szükségességének és mértékének megjelölése
7.8. A bírálatnál előnyt jelentő szempontok megjelölése
7.9. Arra vonatkozó rendelkezés, hogy a bírálóbizottság a pályázat csökkentett összköltséggel vagy csökkentett
összköltséggel és csökkentett tartalommal történő támogatási javaslata esetén az összköltséget milyen
maximális mértékben vagy elv szerint csökkenti.
7.10. A támogatásra fordítandó pénzügyi keret (pályázati keret) és ezen felül a lebonyolítással kapcsolatban
működtetésre fordítandó pénzösszeg (működtetési keret) mértéke, a számítás részletes bemutatása
7.11. A pályázat lebonyolítását végző szervezet megjelölése
7.12. A bírálóbizottság tagjainak tervezett összetétele, vezetője, a tagok esetleges díjazása
7.13. A végső kedvezményezettre vonatkozóan az elszámoltatás és ellenőrzés bemutatása
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Határozatok

A köztársasági elnök 170/2016. (V. 30.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
27. § (3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének a fenntartóval egyetértésben tett javaslatára –
Dr. Hanula Gergelyt 2016. június 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2016. május 11.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. május 20.

		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/02915-2/2016.
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A köztársasági elnök 171/2016. (V. 30.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
27. § (3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének a fenntartóval egyetértésben tett javaslatára –
Dr. Németh Tamást 2016. június 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2016. május 11.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. május 20.

		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/02915-3/2016.

3006

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 13. szám

A Kormány 1246/2016. (V. 18.) Korm. határozata
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek a Ludovika-projekt keretében érintett ingatlanjai helyzetének
rendezéséről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról
A Kormány
1. továbbra is támogatja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás
egyes programelemeinek megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és a források biztosításáról szóló
1512/2015. (VII. 23.) Korm. határozatban foglaltakat;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében
eljárva a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vagyonkezelésében lévő, Budapest XI. kerület, Ménesi út 5. szám alatti
ingatlant terhelő, a Budapest Főváros Önkormányzata javára biztosított használati jog megváltása érdekében
45,2 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló
2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és
kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 2. Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
alcím, 3. Egyéb vagyonkezelési kiadások jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,
14. Nemzeti Közszolgálati Egyetem cím javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
3. támogatja a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakközépiskolája
és Szakiskolája Budapest VI. kerület, Rippl-Rónai u. 22. szám alatti ingatlanban (a továbbiakban: Ingatlan) történő
elhelyezését és ennek érdekében
a)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján gondoskodjon
aa)
a szükséges hozzájárulások Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére történő kiadásáról,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
ab)
a felújítási munkálatok elvégzéséről azzal, hogy azok beszerzése a műemléki közbeszerzési
keret-megállapodás keretében történjen,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
ac)
az Ingatlan Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképző Centrum részére történő
vagyonkezelésbe adásáról,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az Ingatlan felújításának befejezéséig
b)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a beruházás forrásigényének
végleges meghatározását követően gondoskodjanak az Ingatlan felújításához szükséges forrás rendelkezésre
bocsátásáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
kiviteli tervek jóváhagyásához igazodva
4. egyetért a „Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban” beruházás megvalósítása kapcsán
a projekt megvalósításának helyszínéül kijelölt Budapest 36030 helyrajzi számú ingatlan (a továbbiakban: 36030
helyrajzi számú ingatlan) idegen tulajdonban lévő 13817/263460 tulajdoni hányadának állami tulajdonba
kerülésével és ennek érdekében
a)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MNV Zrt. bevonásával kezdje meg a tárgyalásokat az idegen
tulajdonban lévő ingatlanrész tulajdonjogának megszerzése érdekében,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
b)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a tárgyalások eredményétől függően
a tulajdonszerzéshez szükséges forrás biztosításáról,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
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c)

a tárgyalások eredménytelensége esetén a beruházás megvalósítása érdekében a nemzeti fejlesztési
miniszter tegye meg a szükséges intézkedéseket a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban
az állam tulajdonszerzése érdekében;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az a) alpont végrehajtásával összhangban
5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a 36030 helyrajzi számú ingatlanon a Budapesti
Közlekedési Vállalat Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BKV Zrt.) fennálló tulajdoni
hányada kapcsán lebonyolítandó ingatlancsere vonatkozásában a BKV Zrt. részéről felmerült kártalanítási igény
megtérítéséhez 80,1 millió forint biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek
és kiadások fejezet javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
6. felhívja az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost, hogy a 36030 helyrajzi
számú ingatlanon történő beruházási munkálatok vonatkozásában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bevonásával
intézkedjen a Budapest Főváros Önkormányzata mint a BKV Zrt. tulajdonosa, illetve a BKV Zrt. mint a Ludovika
Campus Ingatlan résztulajdonosa részéről együttes, az érintett tulajdoni hányadnak a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem általi megszerzése előtti fejlesztési munkálatok elvégzése érdekében szükséges tulajdonosi hozzájárulás
megszerzéséről, és ennek birtokában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kezdje meg a beruházást az érintett
területen;
Felelős:
egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő:
azonnal
7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MNV Zrt. útján kezdje meg a tárgyalásokat a Balassa János
Rendelőintézetet terhelő használati jog jogosultjaival, annak megszüntetése és az épület Nemzeti Közszolgálati
Egyetem javára történő mielőbbi vagyonkezelésbe adása érdekében.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI.

XLIII.

14

2

Cím
szám

2

Alcím
szám

Cím
szám

Alcím
szám

XI.

14

Cím
szám

Alcím
szám

K6

K3

Kiemelt
előir.
szám

Kiemelt
előir.
szám

Kiemelt
előir.
szám

Jogcím
csop.
név

Fejezet
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
név

Miniszterelnökség
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Fejezet
név

Cím
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Alcím
név

Miniszterelnökség
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Cím
név
Kiemelt előirányzat
neve

KIADÁSOK

BEVÉTEL

Összesen

Kiemelt előirányzat
neve

TÁMOGATÁS

Kiemelt előirányzat
neve

Beruházások

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
Egyéb vagyonkezelési kiadások
Dologi kiadások

Fejezet
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

3

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

45,2

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

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

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

304191

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

304191

278434

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI. Miniszterelnökség
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

1. melléklet az 1246/2016. (V. 18.) Korm. határozathoz

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

I.n.év

45,2

Módosítás
(+/-)

Módosítás
(+/-)

45,2

-45,2

Módosítás
(+/-)

II. n.év
45,2

III.n.év

IV.n.év

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása
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Utasítások

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének 2/2016. (V. 27.) SZTNH utasítása
az Oktatási Bizottság tevékenységéről és összetételéről

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala alaptevékenységét jelentő − szellemi tulajdonnal kapcsolatos − képzési tevékenység
szakmai-stratégiai, több főosztályt érintő feladatainak elvégzése elősegítéséhez létrehozott Oktatási Bizottságról a jogalkotásról
szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja szerinti hatáskörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

I. Az utasítás hatálya
1. §

(1) Az utasítás személyi hatálya a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) közszolgálati tisztviselői
közül az Oktatási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) munkájában részt vevőkre terjed ki.
(2) Az utasítás tárgyi hatálya a Bizottság feladataira, összetételére és működésére terjed ki.

II. A Bizottság feladata
2. §

(1) A Bizottság a Hivatal vezetését támogató állandó, operatív szerv, amely az Együttműködési és Tájékoztatási
Osztály szellemi tulajdon védelmével összefüggő képzési, szervezési feladatait, illetve a Hivatal alaptevékenységét
érintő képzési (oktatási és vizsgáztatási) kérdésekben stratégiai tanácsadói, véleményezési, javaslattételi, valamint
koordinációs és ellenőrzési hatáskörrel rendelkezik.
(2) A Bizottság feladatköre különösen:
a)
a Hivatal szellemitulajdon-védelmi oktatási stratégiájának előkészítése és vezetői elfogadásra történő
előterjesztése, a stratégia megvalósításának szakmai segítése, valamint ellenőrzése és véleményezése;
b)
a Hivatal szellemitulajdon-védelmi oktatási, oktatásfejlesztési, tananyag-fejlesztési tevékenységének
támogatása, szakmai koordinálásban történő közreműködés;
c)
a Hivatal szellemitulajdon-védelmi oktatási tevékenységéhez kapcsolódó tananyagfejlesztés támogatása
javaslattétel, valamint a tematika meghatározásában, a szakmai segítségadásban és a véleményezésben való
közreműködés útján;
d)
a Hivatal felsőoktatási intézményekkel való együttműködésének elvi jóváhagyása és az irányítási elvek
meghatározása, a Hivatal szellemitulajdon-védelmi oktatási tevékenységének a felsőoktatási képzési
rendszerbe való integrációjának elvi irányítása;
e)
a Hivatal felnőttoktatási tevékenységének koordinációjában történő közreműködés;
f)
javaslattétel a szellemitulajdon-védelmi oktatási, tananyag-fejlesztési tevékenységhez szükséges emberi
erőforrás biztosítása tekintetében;
g)
a szellemitulajdon-védelmi oktatási, tananyag-fejlesztési tevékenység értékelése, minőségbiztosítási
támogatása;
h)
az Együttműködési és Tájékoztatási Osztály munkájának támogatása oktatási vonatkozású nemzetközi
szakmai együttműködésekben;
i)
a Szabadalmi Ügyvivői Kamarával és más szakmai társadalmi szervezetekkel történő képzési együttműködés
elveinek meghatározása, illetve közreműködés az együttműködés gyakorlati megvalósításában;
j)
a Hivatal éves oktatási tervének megtárgyalása és véleményezése;
k)
a Hivatal – Együttműködési és Tájékoztatási Osztály által elkészített – éves oktatási tevékenységéről szóló
beszámoló véleményezése és felterjesztése a Hivatal elnöke felé.
(3) A Bizottság éves szakmai tevékenységéről a tárgyévet követő év január 31. napjáig írásban jelentést készít, és azt
felterjeszti a Hivatal elnöke részére.
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III. A Bizottság szervezete
A Bizottság összetétele
3. §

(1) A Bizottság tagjai:
a)
a Bizottság elnöke,
b)
a Bizottság titkára és
c)
a tagok.
(2) A Bizottság elnökét a Hivatal elnöke külön okiratban bízza meg.

A Bizottság elnöke
4. §

(1) A Bizottság elnöke felelős a Bizottság működéséért és feladatainak ellátásáért, valamint a titkárral együttműködve
az éves szakmai beszámoló elkészítéséért.
(2) A Bizottság elnöke gondoskodik a Bizottság üléseinek összehívásáról, illetve dönt az írásbeli döntéshozatal
alkalmazásáról. A Bizottság elnöke jogosult harmadik személyeket (külső szakértőket, így különösen
az együttműködő társadalmi szervezetek képviselőit) is meghívni a Bizottság üléseire. A Bizottság üléseit a Bizottság
elnöke vezeti.
(3) A Bizottság elnöke akadályoztatása esetére jogosult a Tájékoztatási és Innovációtámogatási Főosztály vezetőjét vagy
a Bizottság valamely tagját az adott ülés levezetésére felhatalmazni.

A Bizottság titkára
5. §

(1) A Bizottság titkára (a továbbiakban: titkár) a Bizottság teljes jogú tagja, akinek külön feladata a Bizottság operatív
működésének biztosítása és a Bizottság elnökének szakmai támogatása.
(2) A titkár az összehívott ülés napirendi pontjairól tájékoztatja a Bizottság tagjait, továbbá az ülésekről összefoglaló
jegyzőkönyvet készít, melyet megküld a Bizottság elnökének és tagjainak. Írásbeli döntéshozatal esetén felelős
a döntési eljárás lebonyolításáért.
(3) A titkár feladatkörét az Együttműködési és Tájékoztatási Osztály vezetője látja el. A titkári feladatokat a titkár
távollétében vagy akadályoztatása esetén a Tájékoztatási és Innovációtámogatási Főosztály vezetője által megbízott
személy látja el.

A Bizottság tagjai
6. §

(1) A tagok feladata a Bizottság munkájában való aktív közreműködés, a bizottsági döntések előkészítésének
támogatása, azok meghozatalában történő részvétel.
(2) A bizottsági tagok az ülések folyamán, illetve azon kívül javaslattételi, véleményezési és személyenkénti szavazati
jogosultsággal rendelkeznek.
(3) A tagok kapcsolattartó szerepet töltenek be az általuk képviselt szervezeti egységek (főosztály, önálló osztály)
és a Bizottság között, illetve biztosítják az operatív együttműködést az Együttműködési és Tájékoztatási Osztály
és az érintett főosztályok (önálló osztály) között. A tagok az oktatók kijelölésére vonatkozó egyeztetéseket az adott
szakmai főosztályt érintő, de a közszolgálati tisztviselő alapvető munkaköri feladatához nem tartozó, ezért
a munkaköri leírásában nem szerepeltethető oktatói felkérések esetén, szükség esetén a főosztály vezetőjével
történő előzetes egyeztetés alapján folytatják le.
(4) A szervezeti egységek (főosztály, önálló osztály) az oktatás és képzés szervezésével, koordinációjával összefüggő
– a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített − feladataikat a Bizottság tevékenységén keresztül,
a Bizottság tagjaiként delegált munkatársaik révén valósítják meg.
(5) A Bizottság tagjai
a)
a Humánpolitikai Önálló Osztály vezetője, valamint
b)
a Jogi és Nemzetközi Főosztály,
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c)
a Szabadalmi Főosztály,
d)
a Szerzői Jogi Főosztály, továbbá
e)
a Védjegy és Mintaoltalmi Főosztály
vezetői által delegált egy-egy vezető vagy kormánytisztviselő.
(6) A Bizottság tagjának átmeneti akadályoztatása esetén az adott szervezeti egység vezetője (főosztályvezető, önálló
osztály vezetője) alkalmanként a tag helyettesítésére más személyt delegálhat.

IV. A Bizottság működése
7. §

(1) A Bizottság szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik.
(2) Az üléseket a Bizottság elnöke hívja össze. A Bizottság titkára vagy bármely tagja, illetve a Hivatal elnöke is
kezdeményezheti a Bizottság elnökénél ülés összehívását vagy valamely ügy, téma megtárgyalását, illetve abban
való döntéshozatalt.
(3) A Bizottság az ülésén vagy az (5) bekezdés szerint ülésen kívül írásban, a leadott szavazatok egyszerű
szótöbbségével dönt valamennyi, a hatáskörébe tartozó ügyben. Szavazategyelőség esetén az elnök szavazata dönt.
Ha az elnök bármely okból nem szavazott, vagy a szavazásnál tartózkodott, szavazategyenlőség esetén a javaslatot
el nem fogadottnak kell tekinteni.
(4) A Bizottság munkáját a Bizottság elnöke irányításával és a titkár közreműködésével látja el.
(5) A Bizottság ülésen kívül írásbeli szavazás alapján is hozhat döntést. Az írásbeli szavazás előkészítése és lebonyolítása
elektronikus levelezőrendszer használatával történik. Ilyen esetben a Bizottság elnökének jóváhagyása után
a döntési javaslatot a titkár küldi meg a Bizottság tagjainak, annak a határidőnek a megadásával, amíg a tagok
szavazati jogukat gyakorolhatják. A döntést az utolsó szavazat titkár e-mailjére történő beérkezésének napján vagy
− ha nem minden tag él a szavazati jogával – a megadott határidő lejártának napjával kell meghozottnak tekinteni.
Az írásbeli szavazás eredményéről a titkár tájékoztatja a tagokat.
(6) A Bizottság üléseinek állandó meghívottja tanácskozási joggal a Tájékoztatási és Innovációtámogatási Főosztály
vezetője, akit az (5) bekezdés szerinti írásbeli szavazásról a döntési javaslat és a szavazás eredményének
megküldésével egyaránt tájékoztatni kell.
(7) A Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen az elnök, a titkár (akadályoztatása esetén a Tájékoztatási és
Innovációtámogatási Főosztály vezetője által megbízott személy), valamint a tagok közül legalább három fő jelen
van, illetve az írásban meghozott döntéseknél szavazati jogával él.

V. Hatályba léptető rendelkezések
8. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az Oktatási Bizottság tevékenységéről és összetételéről szóló 5/2011. (VI. 10.) SZTNH elnöki utasítás.
(3) Az utasítás tartalmi felülvizsgálatáról és aktualizálásáról az Együttműködési és Tájékoztatási Osztály köteles
gondoskodni. A felülvizsgálatot legalább háromévente el kell végezni, annak eredményétől függően – szükség
esetén – kezdeményezni kell az utasítás módosítását vagy új utasítás kiadását.

		

Dr. Bendzsel Miklós s. k.,

		
		

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
elnöke
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Közlemények

Álláspályázatok

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmény vezetői, oktatói és egyéb álláshelyének betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően előírt
feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és
a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 395/2015. (XII. 12.) Korm rendelet tartalmazza.

NYÍREGYHÁZI EGYETEM
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a NYÍREGYHÁZI EGYETEM, TESTNEVELÉS ÉS SPORTTUDOMÁNYI INTÉZET
főiskolai docens munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– előadások tartása és gyakorlatok, szemináriumok vezetése, hallgatók vizsgáztatása,
– részvétel szakdolgozati témavezetőként a hallgatók képzésében, diplomamunkák konzultálásában,
– hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon való részvétel,
– részvétel tananyagok és oktatási anyagok fejlesztésében, tantárgyi programok kidolgozásában, tantárgyfelelősi
feladatok ellátásában,
– közreműködik az intézetben folyó egyéb oktató- és kutatómunkában,
– folyamatos önálló kutatómunka, az eredmények publikálása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– doktori fokozat vagy a doktori fokozattal egyenértékű, jogszabály alapján adományozott díj,
– legalább nyolc év eredményes felsőoktatási tevékenység vagy szakmai gyakorlat,
– doktori fokozat (PhD) fokozat szerzésétől számított legalább három év szakmai gyakorlat,
– önálló vagy társszervezővel megírt jegyzetek, tudományos tevékenységet dokumentáló haza publikációk, önálló
vagy társszerzővel megírt publikáció(k),
– hazai, nemzetközi vagy külföldi tudományos konferencián tartott előadások,
– aktív részvétel az egyetemi, az intézeti, a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben és szakmai
rendezvényeken,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség.
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– szakedzői képesítés úszásból,
– kiemelkedő hazai és nemzetközi edzői tevékenység,
– nemzetközi szintű sporteredmények úszásban.
A pályázatok részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának megnevezését, besorolására
vonatkozó adatait,
– részletes szakmai önéletrajzát: szakmai, illetőleg oktatói tudományos munkáját és annak eredményeit,
jelentősebb tanulmányútjait, konferenciákon való részvételeinek felsorolását, jövőre vonatkozó terveit.
– publikációinak listáját,
– a pályázathoz mellékelni kell az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot,
idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok
és a Nyíregyházi Egyetem hatályos SzMSz-e szerint erre jogosult testületek és személyek megismerhetik, illetve
hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. július12.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 31.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. augusztus 1.
A pályázatok benyújtásának módja:
Írásban, lezárt borítékban 1 eredeti és 1 másolati példányban, postai úton a Nyíregyházi Egyetem rektorának
címezve, az Igazgatási és Humánpolitikai Központ részére kell megküldeni (4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B).
A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot HP/201-1/206., valamint
a beosztás megnevezését: főiskolai docens.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Halkóné dr. Rudolf Éva nyújt a 06 (42) 599-420-as telefonszámon.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a 2011. évi CCIV. tv. a nemzeti felsőoktatásról, valamint a Nyíregyházi Egyetem
hatályos Szervezeti és működési szabályzatának rendelkezései szerint.
Az álláshirdetés további közzétételének helye, ideje:
– www.nye.hu és
– www.kozigallas.gov.hu

		

Dr. Onder Csaba

		

rektor
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Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően előírt
feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, valamint a közlemények
szövegében feltüntetett egyéb jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetői gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetői pótlék
vpr: vezetői program
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KIH: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Köznev. tv.: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
EMMI rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok

ÓVODAVEZETŐ
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
4110 Biharkeresztes,
Alkotmány u. 35–37.
Intézményvezető

Felsőfokú óvodapedagógusvégzettség és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség,

ÁEI: 2016. augusztus 1.
A vezetői megbízás
2021. július 31-éig, határozott
időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan

Óvodai Társulás Társulási
Tanácsa
4110 Biharkeresztes,
Széchenyi u. 57.

1 Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus
közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban
megjelentetni.
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2

3

legalább 5 év pedagógusmunkakörben szerzett szgy.

Dombegyház Nagyközség
Önkormányzat
5836 Dombegyház,
Tavasz utca 5.

Főiskola, óvodapedagógusvégzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség,
óvodapedagógusLf: a Köznev. tv. szerint
munkakörben szerzett
az intézmény irányítása,
legalább 5 év feletti szakmai
ellenőrzési, munkáltatói
tapasztalat, felhasználói
feladatok ellátása,
szintű informatikai
az intézmény
gazdálkodásával kapcsolatos rendszerismeret,
vagyonnyilatkozat-tételi
feladatokat ellátó
Önkormányzati Hivatallal való eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság,
folyamatos együttműködés.
büntetlen előélet,
cselekvőképesség.
Hollósy Kornélia
Egységes Óvoda Bölcsöde
5836 Dombegyház,
Béke utca 39.

4

idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: a megjelenéstől
számított 30 nap.
Pehi: a megjelenéstől
számított 60 nap.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
a www.biharkeresztes.hu
honlapon közzétett felhívás
szerinti dokumentumokat.
A pályázatot papíralapon
kérjük beadni.
Pc: Óvodai Társulás Társulási
Tanácsa
4110 Biharkeresztes,
Széchenyi u. 57.

ÁEI: 2016. augusztus 15.
A vezetői megbízás
2021. augusztus 14-éig,
határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. július 5.
Pehi: 2016. augusztus 10.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
részletes szakmai ön, iskolai
végzettséget igazoló iratok
hiteles másolata, b, vpr
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel,
nyilatkozat, mely szerint
a pályázat elbírálásában részt
vevők betekintést nyerhetnek
a pályázat okirataiba,
a pályázó személyes adataiba,
a pályázó nyilatkozata arról,
hogy a pályázattal
kapcsolatos bizottsági
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meghallgatás és a pályázat
elbírálása nyílt vagy zárt
testületi ülésen történjen.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(505/2016/Munk), vagy
személyesen: dr. Varga Lajos.
Pc: Dombegyház Nagyközség
Önkormányzat
5836 Dombegyház,
Tavasz utca 5.
f: dr. Varga Lajos
Tel.: (68) 432-031.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat
a Köznev. tv.,
az EMMI rendelet
189–191. §-ában és a
Korm. rendelet 23. §-ában
meghatározott szervezetek
véleményezik, melyet
követően a pályázatokról
Dombegyház Nagyközség
Önkormányzat Képviselőtestülete dönt.
Közalkalmazotti munkakörbe
kinevezés esetén a kinevezés
óvodapedagógusmunkakörre szól.
A Képviselő-testület
fenntartja magának a jogot,
hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
www.dombegyhaz.hu:
2016. május 25.,
Dombegyházi Polgármesteri
Hivatal hirdetőtáblája:
2016. május 25.

Enying Város Önkormányzata
8130 Enying,
Kossuth Lajos utca 26.

Enyingi
Szirombontogató
Óvoda
8130 Enying,
Vas Gereben utca 1.
Lf: a Köznev. tv. szerint
az intézmény irányítási,

Főiskola, felsőfokú iskolai
végzettség [a Köznev. tv. 67.§
(1) bekezdés a) pontjában
foglaltak alapján],
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább

ÁEI: 2016. szeptember 29.
A vezetői megbízás
2021. augusztus 13-áig,
határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
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ellenőrzési, munkáltatói
feladatainak ellátása.
A pedagógus alapvető
feladata, kötelessége, hogy
nevelő- és oktatómunkája
során gondoskodjon
a gyermek személyiségének
fejlődéséről, tehetségének
kibontakozásáról, ennek
érdekében tegyen meg
minden tőle elvárhatót,
figyelembe véve a gyermek
egyéni képességeit,
adottságait, fejlődésének
ütemét, szociokulturális
helyzetét. A köznevelési
intézmény vezetője felel
az intézmény szakszerű és
a mindenkori
jogszabályoknak megfelelő,
törvényes működéséért,
gazdálkodásáért, a fenntartó
által rendelkezésre bocsátott
eszközök tőle elvárható
gondossággal való
kezeléséért, valamint
a fenntartó által előírt
szabályzatok, rendeletek,
tervek, szakmai programok
végrehajtásáért. Gyakorolja a
munkáltatói jogokat, valamint
képviseli az intézményt,
feladata az intézmény alapító
okiratában foglalt
tevékenységek magas
szakmai színvonalon történő
ellátásának biztosítása.

öt év pedagógusmunkakörben vagy heti
tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása
során szerzett szgy,
a nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
emellett büntetlen előélet,
illetve annak igazolása, hogy
a pályázó nem áll
foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, szükséges továbbá
a cselekvőképesség, a magyar
állampolgárság, a magasabb
vezetői beosztás ellátására
a megbízást megelőzően
pedig az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségről szóló
2007. évi CLII. törvény szerinti
vagyonnyilatkozat-tétel.

A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. augusztus 2.
Pehi: 2016. szeptember 28.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
a Köznev. tv. 8. mellékletében
foglaltak rendelkezései
az irányadók, amely alapján
a vezetői pótlék mértéke az
illetményalap 40%-a, továbbá
Enying Város
Önkormányzatának
Képviselő-testületének
24/2016. (I. 27.) határozata
alapján béren kívüli
juttatásként 5000,– Ft/hó jár.
A pályázathoz mellékelni kell:
vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel,
valamint a magasabb vezetői
megbízás idejére szóló,
ötéves vezetési programról
szóló elképzelésekkel,
részletes, szakmai ön, mely
igazolja az öt év szgy
meglétét, nyilatkozat arról,
hogy a pályázati eljárásban
részt vevők a pályázati
anyagát megismerhetik,
személyes adatait
a pályázattal kapcsolatban
kezeljék, b, végzettséget,
képzettséget igazoló
bizonyítvány(ok) másolata,
a pályázó nyilatkozata arról,
hogy a pályázatának
nyilvános képviselő-testületi
ülésen történő elbírálásához
hozzájárul-e, vagy kéri a zárt
ülés tartását.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(01/2809-1.), valamint
beosztás megnevezésével:
„intézményvezető” ellátva kell
benyújtani, vagy
személyesen: Rostás Beáta
munkaügyi ügyintéző,
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vagy elektronikus úton Rostás
Beáta munkaügyi-ügyintéző
részére a részére a
munkaugy.pmhiv@enying.eu
e-mail címen keresztül.
Pc: Enying Város
Önkormányzata
8130 Enying,
Kossuth Lajos utca 26.
f: Rostás Beáta munkaügyi
ügyintéző.
Tel.: (22) 572-642.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatot/
pályázatokat Enying Város
Önkormányzatának
szakbizottsága véleményezi.
A kiírt feltételeknek megfelelő
pályázókat személyesen
hallgatják meg.
A pályázatokról a Képviselőtestület dönt. Enying Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete fenntartja
magának a jogot, hogy
megfelelő pályázó hiányában
a pályázati eljárást
eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:
Enying város honlapja.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
a költségvetési szerv
egyszemélyi felelős vezetőjét
mint magasabb vezetőt
a Képviselő-testület a Kjt.
alapján, pályázat útján bízza
meg. Egyéb munkáltatói
jogokat a polgármester
gyakorolja. A pályázati
kiírásnak megfelelő
pályázókat az Önkormányzat
Szakbizottsága a pályázati
határidő lejártát követő
huszonegy napon belül
hallgatja meg. A költségvetési
szerv illetékességi, működési
köre: Enyingi
Szirombontogató Óvoda.
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A munkáltatóval
kapcsolatban további
információt a www.enying.eu
honlapon szerezhet.

Fehérgyarmat Város
Önkormányzata
4900 Fehérgyarmat,
Kiss Ernő utca 2.

Főiskola, óvodapedagógus,
legalább öt év óvoda
pedagógus-munkakörben
eltöltött szakmai gyakorlat,
legalább öt év feletti szakmai
Lf: a Fehérgyarmati Eszterlánc tapasztalat, vagyon
nyilatkozat-tételi eljárás
Óvoda intézményvezetői
lefolytatása, pedagógusfeladatainak az ellátása
szakvizsga keretében szerzett
a hatályos jogszabályi
előírások és szakmai elvárások intézményvezetői
szakképzettség, a nevelésiszerint.
oktatási intézményben
pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló
alkalmazás vagy
a megbízással egyidejűleg
pedagógus-munkakörben
történő, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló
kinevezés, magyar
állampolgár, büntetlen
előélet, cselekvőképesség,
és hogy a pályázó ne álljon
a foglalkozás gyakorlásától
eltiltás hatálya alatt.
Fehérgyarmati
Eszterlánc Óvoda
4900 Fehérgyarmat,
Szent István tér 2.

ÁEI: 2016. augusztus 1.
A vezetői megbízás
2021. július 31-éig, határozott
időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. június 30.
Pehi: 2016. július 29.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai ön, vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel,
iskolai végzettséget,
szakképzettséget, szakvizsgát
tanúsító om, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettséget igazoló
okirat (oklevél, leckekönyv)
másolata, közalkalmazotti
jogviszony létesítése esetén
b, amely igazolja a büntetlen
előéletet, és hogy nem áll
a foglalkozás gyakorlásától
eltiltás hatálya alatt.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(P/1880/2016.), valamint
beosztás megnevezésével
(„óvodavezető” ) ellátva kell
benyújtani, vagy
személyesen:
Nagy Dániel Ferenc
polgármester.
Pc: Fehérgyarmat Város
Önkormányzata
4900 Fehérgyarmat,
Kiss Ernő utca 2.
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f: dr. Kovács Attila
Tel.: (44) 510-236.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: bizottsági
meghallgatás után
Fehérgyarmat Város
Önkormányzata Képviselőtestülete dönt. A képviselőtestület fenntartja a jogot,
hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek minősítse.

Hollókő Község
Önkormányzata
3176 Hollókő,
Kossuth út 74.

Hollókői Óvoda
3176 Hollókő,
József Attila út 1.

Főiskola, pedagógusszakvizsga, szakképesítésnek
megfelelő munkakörben
szerzett öt év szakmai
gyakorlat, vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség.

Lf: az irányadó
jogszabályokban
meghatározott feladatok
ellátása, az intézmény
törvényes működtetése,
takarékos gazdálkodás,
munkáltatói jogok gyakorlása. Előny: főiskola, közoktatásvezetői, vagy óvodai
menedzser, vagy vezető
óvodapedagógus-szakvizsga,
helyismeret.

ÁEI: 2016. szeptember 1.
A vezetői megbízás
2021. augusztus 31-éig,
határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. május 31.
Pehi: 2016. június 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai ön, vpr, büntetlen
előélet igazolására 30 napnál
nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, iskolai
végzettség igazolására om,
a pályázat véleményezésében
és elbírálásában részt vevők
betekintési jogára utaló
nyilatkozat, nyilatkozat a zárt
vagy nyílt ülés keretében
történő tárgyalásra
vonatkozóan, a korábbi
munkaviszonyokra vonatkozó
igazolások.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(243/2016.), valamint
beosztás megnevezésével:
„óvodavezető”
ellátva kell benyújtani.
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Pc: Hollókő Község
Önkormányzata
3176 Hollókő,
Kossuth út 74.
f: dr. Szabó Klaudia
Tel.: (32) 379-255.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az intézményi
véleményezés után
a polgármester személyesen
hallgatja meg a pályázót.
A polgármester javaslatára
a végleges döntést
a Képviselő-testület hozza
meg.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
www.holloko.hu
A munkáltatóval
kapcsolatban további
információt a
www.holloko.hu honlapon
szerezhet.

Homokbödöge Község
Önkormányzata
8563 Homokbödöge,
Kossuth u. 47.

Homokbödögei Óvoda
8563 Homokbödöge,
Kossuth u. 53.
Lf: a Köznev. tv. rendelkezései
szerint, a köznevelési
intézmény szakszerű és
törvényes működtetése,
az intézmény vezetésével
kapcsolatos vezetői feladatok
ellátása.

Felsőfokú óvodapedagógusvégzettség és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év pedagógusmunkakörben szerzett szgy,
legalább öt év vezetői
tapasztalat, a nevelésioktatási intézményben
pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló
alkalmazás vagy
a megbízással egyidejűleg
pedagógus-munkakörben
történő, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló
alkalmazás, büntetlen előélet,
cselekvőképesség, magyar
állampolgárság, vagyon
nyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.

ÁEI: 2016. szeptember 1.
A vezetői megbízás
2021. augusztus 31-éig,
határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. augusztus 1.
Pehi: 2016. augusztus 22.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
felsőfokú óvodapedagógusdiploma hiteles másolata,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettséget igazoló om,
b, szakmai ön, vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel,
az intézmény gazdaságos
működtetésével kapcsolatos
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elképzelések, nyilatkozat
arról, hogy a pályázati
anyagot az eljárásban részt
vevők megismerhetik és
a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozat
a vagyonnyilatkozat-tétel
vállalásáról.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(1310/2016.), valamint
beosztás megnevezésével:
„óvodavezető” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Homokbödöge Község
Önkormányzata
8563 Homokbödöge,
Kossuth u. 47.
f: Kelemen László jegyző.
Tel.: (30) 487-9083.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat
a véleményezési eljárást
követően Homokbödöge
Község Önkormányzat
Képviselő-testülete bírálja el
Képviselő-testületi ülésen.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
Homokbödöge Község
Önkormányzat hirdetőtáblája:
2016. június 6.,
Közigállás:
2016. június 6.

Kaskantyú
Községi Önkormányzat
6211 Kaskantyú
Hunyadi utca 16.

Kaskantyúi
Napközi otthonos Óvoda
6211 Kaskantyú,
Petőfi utca 2.
Lf: óvodavezetői feladatok
ellátása a vonatkozó
jogszabályok és a munkaköri
leírás alapján, különösen:
az intézményben folyó

Főiskola, főiskolai szintű
óvodapedagógus-végzettség
és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év óvodapedagógusmunkakörben vagy heti
tíz foglalkozás megtartására

ÁEI: 2016. augusztus 16.
A vezetői megbízás
2021. augusztus 15-éig,
határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
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pedagógiai-szakmai munka
irányítása, tervezése
szervezése, munkáltatói
jogkör gyakorlása
az intézményben
foglalkoztatottak felett,
az intézmény gazdálkodási
rendjének betartása.

3

vonatkozó óraadói megbízás
ellátása során szerzett szgy,
felhasználói szintű MS Office
(irodai alkalmazások),
B kategóriás jogosítvány,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, magyar
állampolgárság, büntetlen
előélet, cselekvőképesség.
Előny: helyismeret.
Elvárt kompetenciák: kiváló
szintű kapcsolatteremtő,
kommunikációs és
irányítókészség.

4

Pbhi: 2016. július 7.
Pehi: 2016. augusztus 15.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai ön, iskolai
végzettséget és
szakképzettséget igazoló
dokumentumok másolata,
szgy igazolása, vpr,
Kaskantyúi Napközi otthonos
Óvodával közalkalmazotti
jogviszonyban nem álló
személy esetén b,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázó pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó nyílt vagy zárt
ülés tartását kéri.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(K/448/2016.), valamint
a beosztás megnevezésével:
„óvodavezető” ellátva kell
benyújtani, vagy
személyesen: Filus Jánosné.
Pc: Kaskantyú
Községi Önkormányzat
6211 Kaskantyú
Hunyadi utca 16.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:
Kaskantyú Község
Önkormányzata
hirdetőtáblája:
2016. június 2.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
a pályázat kiírója a pályázat
eredménytelenné
nyilvánításának a jogát
fenntartja.
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Tabdi Községi Önkormányzat
6224 Tabdi,
Kossuth Lajos u. 9.

2

Tabdi
Napközi otthonos Óvoda
6224 Tabdi,
Kossuth Lajos u. 7.
Lf: óvodavetői feladatok
ellátása a vonatkozó
jogszabályok és a munkaköri
leírás alapján, különösen:
az intézményben folyó
pedagógiai-szakmai munka
irányítása, tervezése
szervezése, munkáltatói
jogkör gyakorlása az
intézményben
foglalkoztatottak felett, az
intézmény gazdálkodási
rendjének betartása.

3

4

Főiskola, főiskolai szintű
óvodapedagógus-végzettség
és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év óvodapedagógusmunkakörben vagy heti
tíz foglalkozás megtartására
vonatkozó óraadói megbízás
ellátása során szerzett szgy,
felhasználói szintű MS Office
(irodai alkalmazások), angol
középfokú, C típusú
nyelvvizsga, vagyon
nyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása, magyar
állampolgárság, büntetlen
előélet, cselekvőképesség.
Elvárt kompetenciák: kiváló
szintű kapcsolatteremtő,
kommunikációs és
irányítókészség.

ÁEI: 2016. augusztus 16.
A vezetői megbízás
2021. augusztus 15-éig,
határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. július 7.
Pehi: 2016. augusztus 15.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai ön, iskolai
végzettséget és
szakképzettséget igazoló
dokumentumok másolata,
szgy igazolása, vpr, a Tabdi
Napközi otthonos Óvodával
közalkalmazotti
jogviszonyban nem álló
személy esetén b, nyilatkozat
arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó nyílt vagy zárt
ülés tartását kéri.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(T/679/2016.), valamint
a beosztás megnevezésével:
„óvodavezető”
ellátva kell benyújtani, vagy
személyesen: Filus Jánosné
Pc: Tabdi
Községi Önkormányzat
6224 Tabdi,
Kossuth Lajos u. 9.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:
Tabdi Község Önkormányzata
hirdetőtáblája:
2016. június 1.
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A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
a pályázat kiírója a pályázat
eredménytelenné
nyilvánításának a jogát
fenntartja.

Kemenesmihályfa Község
Önkormányzata
9511 Kemenesmihályfa,
Bercsényi utca 8.

Mesevár Óvoda
9511 Kemenesmihályfa,
Bercsényi utca 24.

Főiskola, a Köznev. tv.
3. melléklete szerinti
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
Lf: az intézmény tevékenységi öt év óvodapedagóguskörébe tartozó vezetői
munkakörben szerzett szgy,
feladatok ellátása.
legalább öt év szakmai
tapasztalat, vagyon
nyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása, magyar
állampolgárság,
cselekvőképesség, büntetlen
előélet.
Előny: óvodavezetői
gyakorlat, legalább 1–3 év
vezetői tapasztalat.

ÁEI: 2016. szeptember 1.
A vezetői megbízás
2021. augusztus 31-éig,
határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. július 15.
Pehi: 2016. augusztus 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
b, végzettséget igazoló om,
igazolás eddigi
munkaviszonyokról,
nyilatkozat arról, hogy
személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozat arról,
hogy a pályázat tárgyalását
zárt vagy nyílt ülésen kéri,
szakmai ön, vpr, a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(67-3/2016.), valamint
beosztás megnevezésével:
„óvodavezető”
ellátva kell benyújtani, vagy
személyesen: Takács Balázs
polgármester.
Pc: Kemenesmihályfa Község
Önkormányzata
9511 Kemenesmihályfa,
Bercsényi utca 8.
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A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
a Korm. rendelet szerinti
eljárás lefolytatását követően
az óvodavezető személyéről
Kemenesmihályfa Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete dönt.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:
Kemenesmihályfa
hirdetőtáblája,
Közigállás:
2016. május 16.

Somogyapáti és Környéke
Intézményfenntartó Társulás
7922 Somogyapáti,
Fő utca 82.

Játékország Óvoda
és Konyha
7922 Somogyapáti,
Béke tér 3.
Lf: az önállóan működő
költségvetési szerv alapító
okiratában foglalt
tevékenység ellátása,
az intézmény vezetői szintű
irányítása, munkáltatói jogkör
gyakorlása.

Főiskola, óvodapedagógus,
óvodapedagógus, legalább
öt év feletti szakmai
tapasztalat, felhasználói
szintű MS Office (irodai
alkalmazások), pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, vagyon
nyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása, büntetlen
előélet, nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan idejű, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás.

ÁEI: 2016. augusztus 16.
A vezetői megbízás
2021. július 31-éig, határozott
időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. július 15.
Pehi: 2016. augusztus 5.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
iskolai végzettséget,
szakképzettséget és a szgy
meglétét igazoló om, b,
részletes szakmai ön, vpr,
hozzájáruló nyilatkozat arról,
hogy a pályázat elbírálásában
részt vevő személyek a teljes
pályázati anyagba
betekinthessenek, nyilatkozat
a pályázattal összefüggésben
a személyes adatok
kezeléséhez való
hozzájárulásról.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(1612/2016.), valamint
beosztás megnevezésével:
„óvodavezető”
ellátva kell benyújtani.
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Pc: Somogyapáti és Környéke
Intézményfenntartó Társulás
7922 Somogyapáti,
Fő utca 82.
f: dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző.
Tel.: (73) 350-042.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázókat
Somogyapáti és Környéke
Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa hallgatja
meg. A pályázatokról
a Társulási Tanács dönt
a véleményezési eljárás
lefolytatását követő ülésén.
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Pályázati felhívás pedagógus- és egyéb álláshely betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően előírt
feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, valamint a közlemények
szövegében feltüntetett egyéb jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KIH: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Köznev. tv.: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
EMMI rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok

TANÁR
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

1

Ádám Jenő Zeneiskola –
Alapfokú Művészeti Iskola
5000 Szolnok,
Óvoda u. 5.

2

Zongoratanár 1 fő
Gitártanár 1 fő
Keyboard-szintetizátor tanár
1 fő
(utolsó éves egyetemi
hallgató is lehet)

Képesítési és egyéb feltételek
3

Szakirányú zeneművészeti
főiskolai végzettség (sz. f. v.)

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
4

ÁEI: 2016. szeptember 1.
Pbhi: 2016. június 3.
Illetmény, juttatás:
bérezés a jogszabályok
szerint.
A pályázathoz mellékelni kell:
ön, om, elérhetőség.

1 Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális

Közlöny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj
felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.
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Pc:
Ádám Jenő Zeneiskola –
Alapfokú Művészeti Iskola
5000 Szolnok,
Óvoda u. 5.
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Értesítések

A Közszolgálati Közalapítvány közleménye
A Közszolgálati Közalapítvány (statisztikai számjel: 18080485-7470-113-01, székhelye: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 5–7.)
az alábbiak szerint teszi közzé a közalapítvány 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját.

18080485-7470-113-01
Statisztikai számjel
Közszolgálati Közalapítvány
1088 Budapest, Bródy S. u. 5–7.
+36 (30) 251-9234

Egyszerűsített éves beszámoló
2015. december 31.

„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák)
2015. december 31.
adatok E Ft-ban
Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

b

c

a

1.

A) Befektetett eszközök

2.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

3.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

4.

Előző év(ek)
módosításai
d

Tárgyév
e

235 973

990 724

83

831

5 890

5 892

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

230 000

984 001

5.

B) Forgóeszközök

441 487

447 637

6.

I. KÉSZLETEK

0

0

7.

II. KÖVETELÉSEK

4 151

2 576

8.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

396 295

399 299

9.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

41 041

45 762

991

713

10.

C) Aktív időbeli elhatárolások

11.

Eszközök összesen

678 451

0

Budapest, 2016. május 4.
		

Balogh László s. k.,

		

a Közalapítvány elnöke

1 439 074
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„A” MÉRLEG Források (passzívák)
2015. december 31.
adatok E Ft-ban
Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

0

c

a

12.

D) Saját tőke

13.

I. JEGYZETT TŐKE

14.

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (–)

15.

III. TŐKETARTALÉK

16.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

17.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

18.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

19.

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

20.

E) Céltartalékok

21.

F) Kötelezettségek

22.

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

23.

II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK

24.

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

25.

G) Passzív időbeli elhatárolások

26.

Források összesen

Előző év(ek)
módosításai

452 840

Tárgyév

d

e

0

1 214 923

1 134 020

1 134 020

0

0

–688 548

–681 632

7 368

762 535

204 712

204 712

11 969

0

13 717

11 969

13 717

8 930

5 722

678 451

0

1 439 074

Budapest, 2016. május 4.
		

Balogh László s. k.,

		

a Közalapítvány elnöke

2015. december 31.
adatok E Ft-ban
Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

b

c

a

1.

I. Értékesítés nettó árbevétele

2.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

3.
4.

Előző év(ek)
módosításai
d

Tárgyév
e

8 839

6 710

III. Egyéb bevételek

2 642 979

2 042 705

Ebből: – támogatás

2 642 979

2 042 400

2 642 400

2 042 400

5.

– alapítói

6.

– központi költségvetés

7.

– helyi önkormányzat

8.

– társadalombiztosítás

9.

– egyéb, ebből 1%
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adatok E Ft-ban
Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

b

c

a

10.

IV. Pénzügyi műveletek bevételei

11.

V. Rendkívüli bevételek

12.

Ebből: – támogatás

13.

– alapítói

14.

– központi költségvetés

15.

– helyi önkormányzat

16.

– társadalombiztosítás

17.

– egyéb

18.

VI. Tagdíj

19.

A) ÖSSZES BEVÉTEL (I±II+III+IV+V+VI)

Előző év(ek)
módosításai
d

Tárgyév
e

6 313

3 049

13 826

987 751

0

0

2 672 257

3 040 215

62 808

63 063

182 648

177 870

4 029

4 355

2 415 404

1 812 392

20.
21.

VII. Anyagjellegű ráfordítások

22.

VIII. Személyi jellegű ráfordítások

23.

IX. Értékcsökkenési leírás

24.

X. Egyéb ráfordítások

25.

XI. Pénzügyi műveletek ráfordításai

26.

XII. Rendkívüli ráfordítások

27.

B) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (VII+VIII+IX+X+XI+XII)

28.

C) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)

29.

XIII. Adófizetési kötelezettség

30.

D) JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK

31.

E) TÁRGYÉVI EREDMÉNY (C–I–D)

220 000
2 664 889

0

7 368

2 277 680
762 535

0
7 368

762 535

32.
33.

Továbbutalási céllal kapott támogatás

2 410 000

34.

Továbbutalt támogatás

2 410 000

0

Budapest, 2016. május 4.
		

Balogh László s. k.,

		

a közalapítvány elnöke

1 810 000
1 810 000
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Kiegészítő melléklet
1. ÁLTALÁNOS RÉSZ
Kiegészítő melléklet a 2015. december 31-i fordulónappal készült mérleghez, melynek forint főösszege
1.439.074,– ezer Ft, és eredménykimutatáshoz, melynek mérleg szerinti eredménye 762.535,– ezer Ft nyereség.
A tárgyév 2015. január 1-je és 2015. december 31-e közötti időszakot fedi le. A magyarázatok és a táblázatok
az egyszerűsített éves beszámoló szerves részét képezik.
A Közalapítvány bejegyzett székhelye: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 5–7.
A Közszolgálati Közalapítvány internetes honlapja: www.kszka.hu
Számlavezető bank: Magyar Államkincstár
Pénznem: Forint
A Közalapítvány jelenlegi jegyzett tőkéje: 1.134.020,– ezer Ft.
A Közalapítvány tulajdonosa a Magyar Állam.
A Közszolgálati Közalapítvány célja a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényben és a nemzeti
hírügynökségről szóló 1996. évi CXXXVII. törvényben foglaltak szerint a szabad és független közszolgálati
médiaszolgáltatás, a szólás- és sajtószabadság, a tájékoztatás függetlensége, kiegyensúlyozottsága és
tárgyilagossága, a tájékoztatás szabadsága, a tájékoztatáshoz való jog, valamint az egyetemleges és nemzeti kultúra
támogatása, a vélemények és a kultúra sokszínűségének érvényre juttatása érdekében az Alkotmány 61. §-ával
összhangban a közszolgálati médiaszolgáltatók, illetve a nemzeti hírügynökség függetlenségének, és ezzel
egyidejűleg a társadalmi felügyeletének biztosítása.
A közalapítvány alapvető feladata, hogy a közszolgálati médiaszolgáltatók tulajdonosaként gondoskodjék
a közszolgálati műsorszolgáltatás fenti törvényekben meghatározott követelményeinek érvényesüléséről.
Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására Balogh László (6729 Szeged, Szigony utca 30.) a Közalapítvány elnöke
jogosult.
A Közalapítvány könyvvizsgálója: Leitner+Leitner Audit Kft. (1027 Budapest, Kapás u. 6–12.), személy szerint
Siklós Márta bejegyzett könyvvizsgáló (kamarai engedély száma: 003610). A Közalapítvány a 2015. év végi
könyvvizsgálatáért bruttó 1.016,– ezer forintot fizet.
A Közalapítvány könyvelését Mihalcsik Éva mérlegképes könyvelő (regisztrációs száma 154224) végzi.
A médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXII. törvény 2010. szeptember
6. napján hatályba lépett rendelkezései alapján a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 53. §
(1) bekezdése, valamint a nemzeti hírügynökségről szóló 1996. évi CXXVII. törvény 3. § (4) bekezdése értelmében
– az Országgyűlés határozata alapján – a Magyar Rádió Közalapítványból, a Magyar Televízió Közalapítványból,
a Hungária Televízió Közalapítványból és a Magyar Távirati Iroda Tulajdonosi Tanácsadó Testületből 2010.
november 3-án létrejött a Közszolgálati Közalapítvány.
A Közszolgálati Közalapítvány felállításáról szóló 80/2010. (IX. 15.) OGY határozat 4. pontjában rögzíti, hogy
a Közszolgálati Közalapítvány a Magyar Televízió Közalapítvány, a Magyar Rádió Közalapítvány, a Hungária Televízió
Közalapítvány, valamint a Magyar Távirati Iroda Tulajdonosi Tanácsadó Testületének a jogutódja.
Az Rttv. 53. § (2) bekezdése kimondja, hogy a Közszolgálati Közalapítvány a Magyar Televízió Közalapítvány
átalakításával jön létre, a többi szervezet egyidejű megszüntetése mellett.
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1.1 AZ ELSZÁMOLÁS ALAPJA
A Közalapítvány egyszerűsített éves beszámolót készít a magyar számviteli törvénnyel összhangban, és könyveit
a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti. Az éves beszámoló készítésének időpontja a tárgyévet követő év
március 31. A jelen beszámoló 2015. december 31-i fordulónappal készült.
Az egyszerűsített beszámoló a magyar számviteli törvénnyel összhangban a bekerülési költség elvének
alkalmazásával készült. A Közalapítvány konszolidált beszámoló készítésére nem kötelezett. Az adatok ezer Ft-ban
vannak kifejezve.

1.2 A SZÁMVITELI POLITIKA FŐBB ELEMEI
A Közalapítvány a 2000. évi C. számviteli törvénnyel a 224/2000.(XII. 19.) Korm. rendelettel és az 1996. évi
LXXXI. társasági adóról szóló jogszabályok előírásai szerint végzi tevékenységét.
A Közalapítvány a számviteli törvénnyel összhangban kialakította a pénzkezelési, leltározási, eszköz- és forrás
értékelési szabályzatát.
A Közalapítvány rögzítette számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítani kell
a (teljesség, valódiság, világosság, összemérés, folytonosság, következetesség, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi
értékelési, az időbeli elhatárolás, a tartalom elődlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség–haszon
összevetés) számviteli alapelvének érvényesülését.
Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves
bemutatása befolyásolja a felhasználók döntéseit.
Az ellenőrzés, önellenőrzés során jelentős összegű hibának minősül a mérleg főösszegének 2%-át meghaladó
hiba. Az ezen összeget meghaladó hiba esetén azokat harmadik oszlopban kell bemutatni az éves beszámolóban
az előző évi adatok mellett.
A beolvadás kapcsán a Közalapítvány változtatott a továbbutalási céllal kapott támogatások számviteli
elszámolásában. A beolvadás napjától a 224/2000. (XII. 19.) értelmében a továbbutalási céllal kapott támogatásokat
egyéb bevételként, a továbbutalt támogatásokat pedig egyéb ráfordításként mutatja ki.

1.3 IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK
A Közalapítvány működéséhez szükséges, 2009. előtt beszerzett tárgyi eszközök (bútor, irodai eszközök és
felszerelések) tulajdonosa az MTVA. Ennek következtében nyilvántartásuk, leltározásuk, az értékcsökkenés
elszámolása az MTVA-t terheli.
A tárgyi eszközök leltározása a Közalapítványnál lévő mennyiségű nyilvántartás – mely tartalmazza az eszközök
elhelyezését és használóinak nevét – alapján tényleges felvétellel készült.
Az immateriális javak és tárgyi eszközök a mérlegben előállítási, illetve beszerzési költségen halmozott
értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kimutatásra. Az átalakulás során a beolvadó közalapítványok eszközeit
könyv szerinti értéken szerepeltetjük. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával történik,
az eszközök értékének a várható hasznos élettartam alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok
alapján.
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Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineáris módon, az alábbi hasznos élettartam alatt kerül
elszámolásra:
Szoftverek
3 év
Műszaki berendezések
7 év
Gépjárművek
5 év
Egyéb berendezések
3 év
A kis értékű eszközök 100,– ezer Ft értékhatárig egy összegben, használatbavételkor kerülnek leírásra.

1.4 KÉSZLETEK
A vásárolt készletek beszerzési költségen azonnali felhasználásként kerülnek elszámolásra.

1.5 CÉLTARTALÉK
A céltartalék képzése egyedi értékelésen alapszik. Az alábbi kötelezettségekre, költségekre kell céltartalékot
képezni:
– céltartalék a várható kötelezettségekre
– céltartalék a jövőbeni költségekre
– egyéb céltartalék

1.6 TÁRSASÁGI ADÓ
A Közalapítvány nem alanya a társasági adónak.

2. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK
2.1 ESZKÖZÖK
2.1.1 Befektetett eszközök
Immateriális javak
A Közalapítvány immateriális javainak beszerzése és értéke 2015. december 31-éig a következőképpen alakult:
(adatok ezer Ft-ban)
Nyitó Állomány Növekedés
Csökkenés
Záró
				
állomány
Bruttó érték				
Alapítás-átszervezés
0
0
0
0
Vagyoni értékű jogok
1 277
1 168
0
2 445
Szellemi termék
0
0
0
0
Bruttó érték összesen
1 277
1 168
0
2 445
Értékcsökkenés				
Alapítás-átszervezés
0
0
0
0
Vagyoni értékű jogok
–1 194
–420		
–1 614
Szellemi termékek
0
0
0
0
Értékcsökkenés összesen
–1 194
–420
0
–1 614
Nettó érték
83
748
0
831
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Tárgyi eszközök
A tárgyi eszközök értéke év közben az alábbiak szerint alakult:
(adatok ezer Ft-ban)
Nyitó Állomány
Növekedés
Csökkenés
Záró
				
állomány
Bruttó érték				
Ingatlanok
0
0
0
0
Műszaki gépek, berendezések
0
0
0
0
Egyéb berendezések, járművek
25 284
3 984
–319
28 949
Beruházások
0
0
0
0
Bruttó érték összesen
25 284
3 984
–319
28 949
Értékcsökkenés				
Ingatlanok
0
0
0
0
Műszaki gépek, berendezések
0
0
0
0
Egyéb berendezések, járművek
–19 394
–3 935
272
–23 057
Értékcsökkenés összesen
–19 394
–3 935
272
–23 057
Nettó érték
5 890
49
–47
5 892
A Közalapítvány tárgyévben saját használatára és saját tulajdonába irodai eszközöket, és számítástechnikai
eszközöket vásárolt, melyek üzembe helyezése után a számviteli törvénynek megfelelően értékcsökkenést
számolt el.
A törvényi előírás értelmében a beolvadó közalapítványok az átalakulási vagyonmérlegükben szereplő eszközök
könyv szerinti értéken kerültek átadásra a Közszolgálati Közalapítvány mint jogutód szervezet részére.
A Közalapítvány tulajdonában lévő eszközről mennyiségi és értékbeli nyilvántartást vezet.
A Közszolgálati Közalapítvány az év során a tulajdonát képező 1 db számítástechnikai eszköz elidegenítése miatt
selejtezésre került.
Közalapítvány tulajdonát képezi 7 db képzőművészeti alkotás, az értéke 375,– ezer Ft, mely után értékcsökkenés
nem számolható el.
Befektetett pénzügyi eszközök
(adatok ezer Ft-ban)
2014. évi
állomány
215. évi
záró állomány
változás
záró állomány
Tulajdoni részesedést jelentő befektetés			
MTV Nonprofit Zrt.
10 000
–10 000
0
Értékvesztés MTV Nonprofit Zrt.
0		
0
Duna TV Nonprofit Zrt.
10 000
974 001
984 001
Értékvesztés Duna TV Nonprofit Zrt.
0		
MR Nonprofit Zrt.
10 000
–10 000
0
Értékvesztés MR Nonprofit Zrt.
0		
0
MTI Nonprofit Zrt.
200 000
–200 000
0
Értékvesztés MTI Nonprofit Zrt.
0
0
0
Összesen
230 000
754 001
984 001
A Közalapítvány az alapítók jogutódja és egyedüli tulajdonosa a Magyar Televízió Nonprofit Zrt., Duna Televízió
Nonprofit Zrt., az MTI Nonprofit Zrt., és a Magyar Rádió Nonprofit Zrt.-nek. Ezt a tulajdoni viszonyt 1-1 db névre
szóló, forgalomba nem hozható részvény testesítette meg, melyet a Közszolgálati Közalapítvány pénzügyi
befektetésként könyvel.
A médiaszolgáltatásról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 2015/A. §-a alapján
a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma 21/2015. (II. 25.) számú határozatában döntött a Magyar Televízió
Nonprofit Zrt., Magyar Rádió Nonprofit Zrt., az MTI Nonprofit Zrt. 2015. július 1. napjával történő beolvadásáról
a Duna Televízió Nonprofit Zrt.-be.
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Az átalakulást a Cégbíróság 2015. július 1-én bejegyezte. Az átalakulás következtében a jogutód neve Duna
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-re változott.
A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. egyszemélyes részvénytársaság, melynek tulajdonosa a Közszolgálati
Alapítvány.
A beolvadás következtében a megszűnő társaságok részesedései a Számviteli Törvény 86. § (6) értelmében
kivezetésre kerültek. Ugyanakkor a beolvadás miatt a jogutód társaság részesedési értéke a Számviteli Törvény 86. §
(3) alapján megnövekedett a beolvadó társaságok vagyonmérleg szerinti saját tőkéjének értékével.
A közmédiák átalakulásával kapcsolatban a Közalapítvány könyveiben nyilvántartott részesedések értéke
784.001 ezer forinttal megnövekedett.
A végleges vagyonmérleg alapján a beolvadó társaságok saját tőke adatai alapján a Duna Médiaszolgáltató
Nonprofit Zrt. részesedése 974.001,– ezer forinttal nőtt meg.

2.1.2 Követelések
		
Telefon- és bankköltségek továbbszámlázása
TB-kötelezettség túlfizetése
Bírói letét
Összesen

(adatok ezer Ft-ban)
2014.
2015.
2 376
1 094
293
0
1 482
1 482
4 151
2 576

A folyamatban lévő peres ügyhöz kapcsolódóan a bíróság elrendelte hatósági szakértő igénybevételét, melyhez
1.482,– ezer Ft letétbe helyezésére kötelezte az alapítványt.
A továbbszámlázott költségek (telefon, utaláshoz köthető bankköltség és tranzakciós illeték költsége) értékéből
eredő követelés értéke 1.094,– ezer Ft.

2.1.3 Értékpapírok
		
Diszkontkincstárjegy
Összesen

(adatok ezer Ft-ban)
2014.
2015.
396 295
399 299
396 295
399 299

2.1.4 Pénzeszközök
		
Magyar Államkincstár
Pénztár
Összesen

(adatok ezer Ft-ban)
2014.
2015.
40 861
45 654
180
108
41 041
45 762

2.1.5 Aktív Időbeli Elhatárolás
		
Munkavállaló részére éves BKV Zrt. bérlet
Folyóiratok, szakkönyvek előfizetése
Gépkocsi biztosítás
Irodaszer
Összesen

(adatok ezer Ft-ban)
2014.
2015.
688
688
100
9
54
16
149
0
991
713
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2.2 FORRÁSOK
2.2.1 Saját tőke
(adatok ezer Ft-ban)
Nyitó
2015.
01. 01.

Növekedés

Csökkenés

Átvezetés

Záró
2015.
12. 31.

Jegyzett tőke

1 134 020

1 134 020

KSZKA

1 134 020

1 134 020

0

0

Eredménytartalék

Tőketartalék

–688 548

–681 632

KSZKA

–688 548

Lekötött tartalék
Tárgyévi eredmény
Összesen

–452

7 368

–681 632

–7 368

762 535

0

1 214 923

0

0

7 368

762 535

452 840

762 535

–452

A saját tőke értékében bekövetkezett változást a 2015. évi mérleg szerinti eredmény és a 2014. évi működési
támogatásból elért nyereség 452,– ezer Ft átutalása a közmédiák részére okozza. A Közszolgálati Közalapítvány saját
tőkéje nem éri el a jegyzett tőke szintjét.
2.2.2 Céltartalék
(adatok ezer Ft-ban)
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

2014.

2015.

Peres ügyekre

204 712

204 712

Összesen

204 712

204 712

A folyamatban lévő peres ügyek várható kötelezettségeinek összegére a jogászok által adott nyilatkozatok alapján
képeztünk céltartalékot. A kimutatott céltartalékból 200 000,– ezer Ft a beolvadás során került a Közalapítvány
könyveibe, 3 230,– ezer Ft az I. fok perköltsége, melyet tovább vittek II. fokra, és 1 482,– ezer Ft a bíróság által kijelölt
szakértő várható munkadíja, melyet bírósági végzés alapján bírósági letétre már megfizetett a Közalapítvány.
2.2.3 Kötelezettségek
(adatok ezer Ft-ban)
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

2014.

2015.

TB és költségvetési kötelezettség

6 709

8 381

Szállítói kötelezettség

4 998

5 323

262

13

11 969

13 717

Jövedelemfizetési kötelezettség
Összesen

A Közszolgálati Közalapítvány 2015. december 31-ig keletkezett kötelezettségei 2016. január hónapban
kiegyenlítésre kerültek.
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2.2.4 Passzív időbeli elhatárolások
(adatok ezer Ft-ban)
Tárgyidőszakot terhelő költségek elhatárolása

2014.

2015.

772

453

0

0

1016

1016

439

443

Elmaradt béremelés, jutalom és járulékai

6 702

3 810

Összesen

8 930

5 722

Bankköltség
Jogi tanácsadás
Könyvvizsgálat
Egyéb szolgáltatás, jóváírás

3. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK
3.1 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE
(adatok ezer Ft-ban)
Értékesítés árbevétele

2014.

2015.

Bankköltség továbbszámlázása

7 029

6 335

Egyéb költség továbbszámlázása
Telefonhasználat továbbszámlázása
Összesen

51
192

375

7 273

6 710

3.2 EGYÉB BEVÉTELEK
(adatok ezer Ft-ban)
Egyéb bevételek
KSZKA működési támogatása
Értékesített eszközök árbevétele

2014.

2015.

232 400

232 400

579

Biztosító által utalt bónusz

97

Cafetéria fel nem használt összege

208

Közmédiumok működési támogatás továbbutalása

2 410 000

1 810 000

Összesen

2 642 979

2 042 705

A Közalapítvány a működésének fedezetét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes
költségvetéséről szóló 2014. évi LXIV. törvény 3. sz. melléklete alapján az MTVA által továbbutalandó költségvetési
hozzájárulás előirányzatából kapja havi rendszerességgel, melynek összege fix 19 366,– ezer Ft.
A Közalapítvány továbbutalási céllal kapja az MTVA-n keresztül a közszolgálati médiaszolgáltatók havi működési és
az eseti céltámogatásokat, ennek 2015. évben az összege 1 810 000,– ezer Ft.

3.3 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI
(adatok ezer Ft-ban)
2014.

2015.

Diszkontkincstárjegy kamata

6 613

3 049

Összesen

6 613

3 049
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3.4 RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK
(adatok ezer Ft-ban)
2014.
Átalakulással megszűnt részesedésre jutó saját tőkeváltozás

2015.
974 001

Térítésmentesen kapott szolgáltatás

13 826

13 750

Összesen

13 826

987 751

A Közszolgálati Közalapítvány részére térítésmentes szolgáltatást (iroda- és fénymásoló bérlet, postázás) biztosít
szerződés alapján az MTVA.
Az átalakulás során a saját tőke növekedése a végleges vagyonmérleg alapján 974.001,– ezer Ft.

3.5 RÁFORDÍTÁSOK
(adatok ezer Ft-ban)
2014.
Anyagköltség
Igénybevett szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások

2015.

1 322

1 646

51 844

53 791

9 641

7 626

Bér és egyéb jövedelem

34 786

31 174

Személyi jellegű kifizetés

112 273

112 757

35 589

33 939

4 029

4 355

2 410 000

1 810 000

Bérjárulékok
Értékcsökkenési leírás
Értékesített eszközök könyv szerinti értéke
Közmédiumoknak továbbutalt működési támogatás
Egyéb ráfordítás, perköltség

5 404

Rendkívüli ráfordítás
Összesen

2 393
220 000

2 664 889

2 277 680

Tárgyévben a Közalapítvány feszített költséggazdálkodás mellett működött.
A költségek és ráfordítások nem lépték túl a költségvetésben tervezett költségek értékét. A munkabérnél mutatkozó
emelkedés az inflációt követő béremelésből fakad. A közmédiumok működési- és céltámogatásának havi összege
drasztikusan lecsökkent. A rendkívüli ráfordítás között az átalakulás során megszűnt részesedések összegét
mutatjuk ki.

3.6 EREDMÉNY
(adatok ezer Ft-ban)
2014.

2015.

Tárgyévi eredmény

7 368

762 535

Összesen

7 368

762 535

A Közszolgálati Közalapítvány alapítója és egyedüli tulajdonosa az átalakulás során létrejött közszolgálati
médiumnak a Duna Műsorszolgálati Nonprofit Zrt.-nek. Ezt a tulajdoni viszonyt 1 db névre szóló, forgalomba
nem hozható részvény testesít meg, melyet a Közszolgálati Közalapítvány befektetésként könyvel.
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349 998 000

0

0

0

0

0

0

58 333 000

58 333 000

58 333 000

58 333 000

58 333 000

58 333 000

MTI

Üzembentartási díj (továbbutalt)

Az itt megadott adatok forintban értendők

4.1 KAPOTT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. TÁJÉKOZTATÓ MEGJEGYZÉSEK

285 000 000
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Üzembentartási díj
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285 000 000
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MR Zrt.
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4.2 MŰKÖDÉSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSA
(adatok ezer Ft-ban)
2014.

2015.

MŰKÖDÉS BEVÉTEL

232 400

232 400

Működésre kapott támogatás

232 400

232 400

–231 948

–229 576

MŰKÖDÉS KIADÁSAI
Anyagjellegű ráfordítás
Személyi jellegű ráfordítások
Egyéb ráfordítások

–40 143

–49 313

–182 648

–177 870

–9 157

–2 393

452

2 824

Összesen

A Közalapítvány a működési költségeit az üzembentartási díjból fedezi. A Közszolgálati Közalapítvány 2015. évi
gazdálkodása 2 824,– ezer Ft nyereséget eredményez, tehát a működési előirányzatából a megtakarítást
a közszolgálati médiaszolgáltatók támogatására köteles fordítani.

4.3 EGYÉB MEGJEGYZÉSEK
A Közalapítvány munkavállalóinak átlagos statisztikai létszáma: 6 fő
A Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának tagjai és annak elnöke részére 2015. évben 41 284,– ezer Ft
tiszteletdíj, a Közszolgálati Testület tagjai részére 43 081,– ezer Ft került kifizetésre.
A Közalapítvány nem végez kutatás-fejlesztési tevékenységet. A Közalapítvány tevékenységéből adódóan
környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségei nem keletkeznek.
Budapest, 2016. május 4.

Balogh László s. k.,

Mihalcsik Éva s. k.,

elnök

főkönyvelő

Független Könyvvizsgálói Jelentés
A Közszolgálati Közalapítvány tulajdonosának
Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés
Elvégeztük a Közszolgálati Közalapítvány (a vizsgált gazdálkodó) mellékelt 2015. évi egyszerűsített éves
beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra
elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 1.439.074 ezer Ft, a mérleg szerinti
eredmény 762.535 ezer Ft (nyereség) –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból,
valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő
mellékletből áll.
A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért
A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő
elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart
ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített
éves beszámoló elkészítése.
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A könyvvizsgáló felelőssége
A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján.
Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek
a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálatot úgy
tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló
mentes-e a lényeges hibás állításoktól.
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot
szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások,
beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak
felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló
az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából
releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott
körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára
vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák
megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves
beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.
Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt
könyvvizsgálói véleményünk megadásához.
Vélemény
Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó Közszolgálati
Közalapítvány 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal
végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.
Budapest, 2016. május 5.

Siklós Márta s. k.,

Siklós Márta s. k.,

Leitner+Leitner Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
1027 Budapest, Kapás u. 6–12.
Nyilvántartásba-vételi szám: 001297

Bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 003610
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Közlemény oklevél érvénytelenítéséről

A Miskolci Egyetem Rektori Hivatala közleménye egyetemi szintű oklevél érvénytelenítéséről
Az egyetemi szintű gépészmérnök képesítést tanúsító oklevél, melyet a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kara 1992. június 23-án,
a 125-G/1992. sz. alatt állított ki Vadnai László (sz.: Debrecen, 1968. január 9.) részére, elveszett.
Helyette 2016. február 24-én másodlatot adtunk ki.
Az eredeti oklevél érvénytelen.

		

Szilágyi Józsefné s. k.,

		

rektori hivatalvezető
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A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások

Álláspályázatok

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően előírt
feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, valamint a közlemények
szövegében feltüntetett egyéb jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetői gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetői pótlék
vpr: vezetői program
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KIH: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Köznev. tv.: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
EMMI rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok

1 Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus
közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban
megjelentetni.
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ÓVODAVEZETŐ
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Balatonalmádi Város
Önkormányzata
8220 Balatonalmádi,
Széchenyi sétány 1.

Főiskola, a nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakör betöltéséhez
szükséges felsőfokú iskolai
Lf: az intézmény vezetéséhez, végzettség, szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga
irányításához kapcsolódó
tevékenységek ellátása, amely keretében megszerzett
intézményvezetői
során a vezető gondoskodik
az Almádi Magocskák Óvoda szakképesítés, legalább öt év
pedagógus-munkakörben
szakszerű és törvényes,
szerzett szakmai gyakorlat,
a jogszabályoknak és
a nevelési-oktatási
az intézmény Szervezeti és
intézményben pedagógusMűködési Szabályzatának,
munkakörben fennálló,
egyéb belső szabályzatainak
határozatlan időre, teljes
megfelelő működéséről,
munkaidőre szóló alkalmazás
gyakorolja a vezető számára
vagy a megbízással
biztosított jogköröket.
egyidejűleg pedagógiai
munkakörben történő,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, magyar
állampolgárság, cselekvő
képesség, büntetlen előélet.
A magasabb vezető beosztás
ellátására megbízást
az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti
jogviszonyban áll vagy
a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető. A magasabb
vezetői megbízás feltétele,
hogy a közalkalmazott
– a kinevezés szerinti
munkaköre mellett – látja el
a magasabb vezetői
beosztásból eredő feladatait.
Almádi Magocskák Óvoda
8220 Balatonalmádi,
Bajcsy-Zsilinszky út 29–31.

ÁEI: legkorábban a pályázatok
elbírálását követően azonnal
betölthető.
A vezetői megbízás
2021. augusztus 15-éig,
határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. augusztus 1.
Pehi: 2016. szeptember 29.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai ön, a végzettséget és
szakképzettséget, szgy-t
igazoló om, b, amely
90 napnál nem régebbi,
amellyel a pályázó igazolja
a büntetlen előéletét és azt,
hogy nem áll foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt (vagy
a kérelem feladását igazoló
bizonylat másolata),
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési
elképzelésekkel kiegészített
vpr, nyilatkozat arról, hogy
a pályázó hozzájárul
személyes adatainak
a pályázattal összefüggő
kezeléséhez, nyilatkozat arról,
hogy vele szemben a Kjt. 41. §
(2) bekezdése szerinti
összeférhetetlenség nem áll
fenn, nyilatkozat arról, hogy
a pályázat tartalmának és
személyes adatainak
a pályázat elbírálásában részt
vevők általi megismeréséhez
hozzájárul, nyilatkozat
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítésére
vonatkozóan, nyilatkozat
arról, hogy nyílt vagy zárt
ülésen kéri a pályázat
megtárgyalását.
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A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(1/143/2016), valamint
beosztás megnevezésével
(„óvodavezető”) ellátva kell
benyújtani vagy személyesen:
Pc: 8220 Balatonalmádi,
Széchenyi sétány 1.
f: Lehoczkyné Vida Petra
Tel.: 06 (88) 542-459.
A pályázat elbírálásnak
módja, rendje: pályázatról
a jogszabályokban előírt
véleményezési eljárás után
a képviselő-testület dönt.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
www.balatonalmadi.hu,
Közigállás
publikálási időpontja: 2016.
június 30.

Békéssámson Község
Önkormányzata
5946 Békéssámson,
Hősök tere 10–12.

Békéssámson Községi Óvoda
5946 Békéssámson,
Szabadság utca 42.
Lf: az óvodavezető feladata
az intézmény irányítása,
szakmai vezetése, szakszerű
és törvényes működésének
biztosítása, szakszerű
törvényes működtetése,
a pedagógiai munka
szervezése, irányítása,
ellenőrzése, a pedagógiai
program megvalósításának
biztosítása, az intézmény
alkalmazottai felett
a munkáltatói, vezetői
jogkörök gyakorlása,
kapcsolattartás a fenntartó
önkormányzattal, egyéb
intézményekkel,
az intézményi költségvetés
betartása.

Főiskola, óvodapedagógusvégzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év óvodapedagógusmunkakörben szerzett
gyakorlat, a nevelési-oktatási
intézményben
óvodapedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló,
teljes munkaidőben történő
alkalmazás vagy
a megbízással egyidejűleg
óvodapedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről szóló
2007. évi CLII. törvény szerinti
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, magyar
állampolgárság vagy külön
jogszabály szerint a szabad
mozgás és tartózkodás

ÁEI: 2016. szeptember 1.
A vezetői megbízás
2021. augusztus 15-éig,
határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. július 5.
Pehi: 2016. augusztus 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
a Köznev. tv. valamint
a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
fényképpel ellátott részletes
szakmai ön, vpr, a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel,
iskolai végzettséget és
szakképzettséget igazoló om,
szgy-t igazoló om, b,
eredetben a büntetlen előélet
igazolása, valamint annak
igazolása, hogy a pályázó
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jogával rendelkező, illetve
bevándorolt vagy
letelepedett, emellett feltétel
a cselekvőképesség,
a büntetlen előélet, illetve
annak igazolása, hogy
a pályázó nem áll
foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt.

nem áll olyan foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt, amely
köznevelési intézményben
közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
szükséges továbbá a pályázó
nyilatkozata arról, hogy
kinevezése (megbízása)
esetén vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének
eleget teszt, csatolandó
továbbá a nyilatkozat arról,
hogy a pályázó nem áll
cselekvőképességet
részlegesen vagy teljesen
korlátozó gondnokság alatt
és nyilatkozat arról, hogy vele
szemben a Kjt. szerinti
összeférhetetlenség nem áll
fenn, illetve a fennálló
összeférhetetlenséget
a megbízása esetén
megszünteti, valamint
nyilatkozat arról, hogy
a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez,
a véleményezők és
döntéshozók részére történő
megismertetéséhez,
sokszorosításához és
továbbításához hozzájárul,
nyilatkozat arról, hogy
pályázata elbírálásánál
a Képviselő-testület zárt
ülésen történő tárgyalását
kéri vagy nem kéri.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(917/2016.), valamint
beosztás megnevezésével
(„óvodavezető”) ellátva kell
benyújtani, vagy
személyesen: Zámbori Tamás
polgármester.
Pc: Békéssámson Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
5946 Békéssámson,
Hősök tere 10–12.
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f: dr. Szabó Éva jegyző.
Tel.: (68) 470-042.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
A pályázatokról
a jogszabályban
meghatározott szervezetek
általi véleményezést követően
Békéssámson Község
Önkormányzat Képviselőtestülete dönt.
Közalkalmazotti munkakörbe
kinevezés esetén a kinevezés
óvodapedagógusmunkakörre szól. A Képviselőtestület a pályázat
eredménytelenné
nyilvánításának jogát
fenntartja.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
www.bekessamson.hu
honlap:
2016. június 3.,
Békéssámsoni Polgármesteri
Hivatal hirdetőtáblája:
2016. június 3.
A munkáltatóval
kapcsolatban további
információt a
www.bekessamson.hu
honlapon szerezhet.

Jobbágyi Község
Önkormányzata
3063 Jobbágyi,
Bencsik utca 10.

Kodály Zoltán Óvoda
Jobbágyi 3063 Jobbágyi,
Lakótelep
Lf: az óvoda irányítása és
képviselete a vonatkozó
jogszabályok, belső
szabályzatok és
az alapító okirat szerint,
az intézmény
alaptevékenységébe tartozó
vezetői feladatok, továbbá
a költségvetési szerv
hatáskörébe tartozó
gazdálkodási feladatok
ellátása, ellátja
a Köznev. tv.-ben
meghatározott feladatokat,

Főiskola, felsőfokú
óvodapedagógus-végzettség
és intézményvezetői
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év óvodapedagógusmunkakörben szerzett szgy,
az intézményben
óvodapedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre, teljes

ÁEI: 2016. augusztus 15.
A vezetői megbízás
2021. augusztus 14-éig,
határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. július 12.
Pehi: 2016. augusztus 5.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai ön, végzettséget,
szakképzettséget igazoló om,
szgy-t igazoló dokumentum
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és törvényes működéséért,
a takarékos gazdálkodásért,
gyakorolja a munkáltatói
jogokat, dönt az intézmény
működésével kapcsolatos
minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem utal
más hatáskörébe.

3

4

munkaidőre szóló alkalmazás,
magyar állampolgárság,
büntetetlen előélet,
cselekvőképesség.

másolata, b, amellyel
a pályázó igazolja a büntetlen
előéletét és azt, hogy nem áll
olyan foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
vpr a szakmai helyzetelem
zésre épülő fejlesztési
elképzeléssel, nyilatkozat
arról, hogy Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény
46. § (2) bekezdés b) pontja
alapján zárt ülésen kéri-e
a pályázat tárgyalását,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázati anyagban foglalt
személyes adatoknak
a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
hozzájáruló nyilatkozat arról,
hogy a pályázati eljárásban
részt vevők a teljes pályázati
anyagot megismerhetik.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályá
zati adatbázisban szereplő
azonosító számmal
(P/1/2016.), valamint beosztás
megnevezésével:
(„óvodavezető”) ellátva kell
benyújtani.
Pc: Jobbágyi Község
Önkormányzata
3063 Jobbágyi,
Bencsik utca 10.
f: Schoblocher István
polgármester.
Tel.: (32) 475-201.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: intézményi
véleményezést követően
a Pénzügyi, Oktatási és
Kulturális Bizottság szemé
lyesen meghallgatja a pályá
zót, a döntést a Képviselőtestület hozza meg.
A pályázat kiírója fenntartja
a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek
nyilvánítsa.
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Szilsárkány Község
Önkormányzata
9312 Szilsárkány,
Kossuth utca 40.

2

3

Főiskola, óvodapedagógusvégzettség és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség
Lf: az intézmény tevékenységi (közoktatásvezetői
szakvizsga), pedagóguskörébe tartozó feladatok
munkakörben legalább öt év
vezetői irányítása, különös
szakmai tapasztalat, vagy heti
tekintettel a Köznev. tv.-ben,
tíz tanóra vagy foglalkozás
az EMMI rendeletben,
megtartására vonatkozó
az Áht.-ban és az Ávr.-ben
óraadói megbízás ellátása,
foglaltakra. Az óvodavezető
vagyonnyilatkozat-tételi
feladata az intézmény
eljárás lefolytatása, magyar
irányítása, szakszerű és
állampolgárság, büntetlen
törvényes működésének
előélet, intézményben
megszervezése,
pedagógus-munkakörben
a pénzeszközökkel való
fennálló, határozatlan időre,
észszerű, célszerű és
teljes munkaidőre szóló
takarékos gazdálkodás,
alkalmazás vagy
az óvodáskorú gyermekek
a megbízással egyidejűleg
oktatásának, nevelésének
ilyen alkalmazás.
megszervezése,
az intézmény alkalmazottai
felett a munkáltatói jogkör
gyakorlása.
Szilsárkányi
Zöld Óvoda
Egységes Óvoda Bölcsőde
9312 Szilsárkány,
Kiss Ferenc utca 18.

4

ÁEI: 2016. augusztus 16.
A vezetői megbízás
2021. augusztus 15-éig,
határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. július 9.
Pehi: 2016. augusztus 11.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
fényképes szakmai ön,
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzelések
kel kiegészített vpr, iskolai
végzettséget, szakképzett
séget, szgy-t igazoló om, b,
amely igazolja a büntetlen
előéletet, és hogy a pályázó
nem áll foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul
személyes adatainak
a pályázattal összefüggő
kezeléséhez, továbbításához,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázat tartalmának és
személyes adatainak
a pályázat elbírálásában részt
vevők általi megismeréséhez
hozzájárul, nyilatkozat arról,
hogy a pályázat zárt ülés
keretében történő
megtárgyalását kéri-e,
nyilatkozat arról, hogy vállalja
a vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatását.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(673/2016.), valamint
beosztás megnevezésével:
„óvodavezető” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Szilsárkány Község
Önkormányzata
9312 Szilsárkány,
Kossuth utca 40.
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f: Szalai Miklós társulási
tanácselnök.
Tel.: 06 (30) 936-2255.
A pályázat elbírálásnak
módja, rendje:
2016 augusztusi társulási
tanácsülés.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
Személyügyi Központ
internetes oldala,
Szilsárkány és Pásztori
községek hirdetőtáblái:
2016. június 10.

Tököl Város
Képviselő-testülete
2316 Tököl,
Fő utca 117.

Szivárvány
Napköziotthonos Óvoda
2316 Tököl,
Csépi út 57.
Lf: a Köznev. tv., valamint
az Alapító Okirat alapján
az intézmény irányítási,
ellenőrzési, munkáltatói
feladatainak ellátása.

Főiskolai végzettség,
óvodapedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsőfokú végzettség és
szakképzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, pedagógusmunkakörben szerzett szgy,
legalább öt év szakmai
tapasztalat, felhasználói
szintű MS Office (irodai
alkalmazások), B kategóriás
jogosítvány, vagyon
nyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása, magyar
állampolgárság,
cselekvőképesség, büntetlen
előélet, a nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás.

ÁEI: 2016. augusztus 1.
A vezetői megbízás
2021. július 31-éig, határozott
időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. július 4.
Pehi: 2016. július 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
valamint a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai ön, vpr, b, iskolai
végzettséget, szakképzett
séget igazoló om, szgy-t
igazoló dokumentumok,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázatba a véleménye
zésben és az elbírálásban
részt vevők betekinthetnek,
illetve, hogy nyílt vagy zárt
ülésen kéri a pályázat
elbírálását.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályá
zati adatbázisban szereplő
azonosító számmal
(3614/2016.), valamint
beosztás megnevezésével:
„Szivárvány Napközi
Otthonos Óvoda
óvodavezető”
ellátva kell benyújtani.
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Pc: Tököl Város
Képviselő-testülete
2316 Tököl,
Fő utca 117.
f: Hoffman Pál polgármester.
Tel.: (24) 520-910.
A pályázat elbírálásnak
módja, rendje:
a jogszabályban
meghatározott véleményezési
eljárás lefolytatását követően
a benyújtott pályázatokat
a Képviselő-testület bírálja el.
A Képviselő-testület
fenntartja magának a jogot,
hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
Tököl város honlapja:
2016. június 2.
A munkáltatóval
kapcsolatban további
információt a www.tokol.hu
honlapon szerezhet.
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