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III. Kormányrendeletek

A Kormány 469/2013. (XII. 11.) Korm. rendelete
az Európai Uniós támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27.  § (1)  bekezdés m)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2.  § 
tekintetében a  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (11)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az  Európai Szociális Alapból 
és a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 33. § (8) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Nem köteles biztosítékot nyújtani)
„i) a szociális szövetkezet,”

 (2) Az R1. 57. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1)  bekezdéstől eltérően a  támogatási előleg Ávr. 96.  § (2)  bekezdésben meghatározott legmagasabb százalékos 
mértékét a Miniszterelnökséget vezető államtitkár az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével megemelheti]
„b) ha a kedvezményezett központi költségvetési szerv vagy annak intézménye, vagy állami többségi tulajdonban 
lévő gazdasági társaság vagy szociális szövetkezet.”

 (3) Az R1. 122. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) E  rendeletnek az  Európai Uniós támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 469/2013. (XII. 11.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a  benyújtott, azonban 
támogatási döntéssel még nem rendelkező pályázatok esetében is alkalmazni kell.”

2. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A  környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R2.) 33/B. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(Az OVF alaptevékenysége körében)
„b) irányítja, koordinálja és ellenőrzi a  vízügyi igazgatóságok szakmai tevékenységét, és részt vesz a  vízügyi 
igazgatóságok stratégiai céljainak kialakításában.”

 (2) Az R2. Az OVF feladatai alcíme a következő 33/C. §-sal egészül ki:
„33/C.  § Az  OVF a  vízügyi igazgatóságok középirányítójaként gyakorolja az  államháztartásról szóló 2011. évi  
CXCV. törvény 9.  § (1)  bekezdés f ), g) és h)  pontjában megjelölt irányítási hatásköröket, amelyekre tekintettel 
a vízügyi igazgatóságok ügyvezetési jellegű feladatai vonatkozásában teljes körű ellenőrzési joggal rendelkezik.”

3. Záró rendelkezés

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 470/2013. (XII. 11.) Korm. rendelete
a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges 
biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a  közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182.  § (1)  bekezdés 12.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A minősített adatot, az  ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a  különleges biztonsági 
intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 25.  § (2)  bekezdésében 
a „Kbt. 39. §-ának, valamint 40. § (1) és (2) bekezdésének” szövegrész helyébe a „Kbt. 39. §-ának és 40. §-ának” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 471/2013. (XII. 11.) Korm. rendelete
a Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és 
az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 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 Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §-a a következő (3) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) E  rendeletnek a  Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozásához 
szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 471/2013.  
(XII. 11.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr.) módosított 1.  § (1)  bekezdését és 1.  mellékletében foglalt 
táblázat B:2–B:13. mezőjét a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. §  A Rendelet 1. § (1) bekezdésében és 1. mellékletében foglalt táblázat B:2–B:13. mezőjében a „38818/42” szövegrész 
helyébe a „38818/43” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelete
a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  székesfehérvári 
stadionrekonstrukciós program keretében a  Székesfehérvár közigazgatási területén fekvő, 7329 helyrajzi 
számú ingatlan területén megvalósuló, UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion megépítésével összefüggő, 
az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) A  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az  1.  mellékletben 
meghatározott hatóságokat jelöli ki.

 (3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtákra vonatkozó jogszabály az adott ügyben 
szakhatósági közreműködést rendel el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró 
szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban 
a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági hozzájárulást ad ki 
azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

 (3) Az  eljáró hatóság az  általa meghozott döntéseket – az  eljárás során a  személyesen az  ügyfélnek szóló végzések 
kivételével – hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.

3. §  Az 1.  § (1)  bekezdése szerinti építési beruházás hivatalos közbeszerzési tanácsadója, beruházás lebonyolítója és 
műszaki ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás 
megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához 
hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

 A  B  C  D  E

1.  Beruházás megnevezése  Beruházás azonosítója
 A beruházás megvalósításával 

kapcsolatos engedélyezési eljárások
 Első fokon eljáró hatóság  Másodfokon eljáró hatóság

2. A székesfehérvári 

stadion-rekonstrukciós 

program keretében UEFA 

IV. kategóriájú labdarúgó 

stadion megépítésére 

és a kapcsolódó 

infrastruktúra kialakítására 

irányuló beruházás

Székesfehérvár 7329 

helyrajzi számú ingatlan

általános építésügyi és 

építésfelügyeleti hatósági 

engedélyezési eljárások

Székesfehérvári Járási 

Hivatal Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala

Fejér Megyei Kormányhivatal 

Építésügyi és Örökségvédelmi 

Hivatala

3. környezetvédelmi hatósági 

engedélyezési eljárások

Közép-Dunántúli 

Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 

Főfelügyelőség

4. útügyi hatósági engedélyezési 

eljárások

Fejér Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság 

Központja

5. a Magyar Kereskedelmi 

Engedélyezési Hivatalról és 

a területi mérésügyi és műszaki 

biztonsági hatóságokról szóló 

320/2010. (XII. 27.) Korm. 

rendelet 12. § (2) bekezdése 

és 13. § (2) bekezdése szerinti 

engedélyezési eljárások

Fejér Megyei Kormányhivatal 

Székesfehérvári Mérésügyi és 

Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi 

Engedélyezési Hivatal

6. vízjogi hatósági eljárások Közép-Dunántúli 

Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 

Főfelügyelőség

7. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és Hírközlési 

Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési 

Hatóság elnöke

8. földvédelmi, telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-

nyilvántartási hatósági 

eljárások

Székesfehérvári Járási Hivatal 

Járási Földhivatala

Fejér Megyei Kormányhivatal 

Földhivatala

9. talajvédelmi hatósági eljárások Fejér Megyei Kormányhivatal 

Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal

10. beépített tűzjelző, tűzoltó 

berendezések létesítési és 

használatbavételi eljárásai

Fejér Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság

Belügyminisztérium 

Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság

11. tűzvédelmi hatósági ügyekben 

eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium 

Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság

nincs

12. jogszabályban rögzített 

tűzvédelmi hatósági 

egyeztetésekkel kapcsolatos 

eljárások

Fejér Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság

Belügyminisztérium 

Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság

13. azon beépített tűzoltó 

berendezések létesítésével 

és használatbavételi ügyeivel 

kapcsolatos eljárások, amelyek 

tervezése, kivitelezése 

jogszabályban, nemzeti 

szabványban nem szabályozott

Belügyminisztérium 

Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság

nincs
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2. melléklet a 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás 
megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő hatáskörrel 
rendelkező szakhatóságok

  A  B  C

1.  Szakhatósági közreműködés tárgyköre  Első fokú eljárásban kijelölt szakhatóság  Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

2. építésügy Székesfehérvári Járási Hivatal Járási 

Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala

3. a településrendezési követelményeknek 

és a helyi építési szabályzatnak való 

megfelelőség

Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának jegyzője

Fejér Megyei Kormányhivatal

4. környezetvédelem, természetvédelem és 

vízügy

Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 

Főfelügyelőség

5. közlekedés: közút Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési 

Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

6. rendészet: gyorsforgalmi utak esetén Országos Rendőr-főkapitányság rendészetért felelős miniszter

7. rendészet: az egyéb országos közutak, 

a helyi közutak és a közforgalom elől el 

nem zárt magánutak esetén

Székesfehérvári Rendőrkapitányság Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság

8. tűzvédelem Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

9. katasztrófavédelem Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

10. talajvédelem Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és 

Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

11. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

elnöke

12. műszaki biztonság Fejér Megyei Kormányhivatal 

Székesfehérvári Mérésügyi és Műszaki 

Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 

Hivatal

13. egészségügy Fejér Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

14. régészet és örökségvédelem Székesfehérvári Járási Hivatal Járási 

Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala,

régészet esetén Budapest Főváros 

Kormányhivatala Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 69/2013. (XII. 11.) BM rendelete
egyes migrációs és menekültügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 
86. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 
II. törvény 111. § (2) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
2007. évi I. törvény 86. § (3) bekezdésében, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdés b) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (3) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm.  rendelet 37.  § h)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  2. alcím tekintetében az  egyes miniszterek, 
valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § 
c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

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

1. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 
I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 18. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) A humanitárius célú tartózkodási engedély hivatalból történő kiállításához a 34. mellékletben meghatározott 
formanyomtatványt kell kitölteni.”

2. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 
I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 31. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E rendelet 10–12., 32. és 34. melléklete a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való 
tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, 
valamint a  harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók 
közös jogairól szóló, 2011. december 13-i, 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.”

3. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 
I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet
a) 10. melléklete helyébe az 1. melléklet lép,
b) 11. melléklete helyébe a 2. melléklet lép,
c) 12. melléklete helyébe a 3. melléklet lép,
d) 32. melléklete helyébe a 4. melléklet lép, valamint
e) az 5. melléklet szerinti 34. melléklettel egészül ki.
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2. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló  
28/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

4. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a  harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet a  következő 
11. §-sal egészül ki:
„11.  § Ez  a  rendelet a  harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és 
munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a  harmadik 
országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 
2011. december 13-i, 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

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

5. § (1) A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) A befogadó állomáson elhelyezett számára biztosítani kell különösen
a) fekvőhelyet, ágyfelszerelést és ágyneműt;
b) az  alapvető higiénés szükségleteinek megfelelő tisztasági csomagot, vagy annak megfelelő értékű higiénés 
hozzájárulást;
c) a személyes felszerelési tárgyai elhelyezésére szolgáló zárható tárolóeszközt;
d) folyamatos melegvíz-szolgáltatást és a WC használatának lehetőségét;
e) a tömegtájékoztatási és távközlési eszközökhöz való hozzáférést;
f ) a  befogadó állomáson rendelkezésre álló művelődési és sportolási lehetőségek igénybevételét, valamint 
a  szabadidő hasznos eltöltését lehetővé tevő programokban való részvételt, vallásgyakorlásra alkalmas 
(ökumenikus) helyiséget; valamint
g) napi háromszori – 14 év alatti kiskorúak esetében napi ötszöri – étkezést vagy ennek megfelelő étkezési 
hozzájárulást.”

 (2) A  menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 3.  §-a a  következő (1a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) Természetben biztosított étkezés esetén naponta legalább 10  900 joule energiatartalmú élelmet kell biztosítani. 
Az  élelmezésnél az  elhelyezett egészségi állapotát, korát, és vallásának étkezési előírásait figyelembe kell venni. 
Terhes és kisgyermekes anyának, valamint 14 év alatti kiskorúnak naponta tejterméket és gyümölcsöt, illetve – ha 
az egészségügyi okból indokolt – ezekkel egyenértékű más élelmiszert kell biztosítani.”

4. Záró rendelkezések

6. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

7. §  Ez a  rendelet a  harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és 
munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a  harmadik 
országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. 
december 13-i, 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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Három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelem 

A hatóság tölti ki!        
 
Kérelmet átvevő hatóság (kód és név): Gépi ügyszám: __________ 
 
______ _______________     
 
 _______________     
 
Kérelem átvételének dátuma:       
 
 ____ év __ hónap __ nap     
 
Benyújtott betétlapok:      Arcfénykép  
 
„A”: __ db        
 
A hatóság tölti ki!        
 
Kérelem adatbevitelét végző szerv (kód és név):     
 
______ _______________     
 
 _______________     
 
       
 
Adatbevitel dátuma:       
 
 ____ év __ hónap __ nap     
 
     
 

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

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

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

1. melléklet a 69/2013. (XII. 11.) BM rendelethez
„10. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez
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 Előző vagy születési neve 
 
3. Családi neve: ______________________________ 
 
4. Utóneve(i): ______________________________ 
 
 Anyja születési neve 
 
5. Családi neve: ______________________________ 
 
6. Utóneve(i): ______________________________ 
 
 Születési helye 
 
7. Ország: ______________________________ 
 
8. Település: ______________________________ 
 
9. Születési ideje: ____ év __ hónap __ nap  
 
10. Neme: Férfi: □ Nő: □   
 
11. Állampolgársága: ______________________________ 
 
12. A beutazáshoz 
felhasználni kívánt 
három hónapot meghaladó  
tartózkodásra jogosító vízum 
típusa: 

□ tartózkodási 
engedély 
átvételére jogosító 
vízum 

□ szezonális  
munkavállalási 
vízum 

□ nemzeti vízum 

 
 
II. Külföldi állandó vagy szokásos tartózkodási helye 
 
21. Irányítószám: ________ 
 
22. Ország: ______________________________ 
 
23. Település: ______________________________ 
 
24. Közterület neve: ______________________________ 
 
25. Házszám: ___________ 
 
26. Épület, lépcsőház, emelet, 
ajtó: ____________________ 

 
III. Úti okmány adatai 
 
31. Útlevelének száma: _________ 
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32. Útlevelének típusa: □ Magánútlevél 
 
 □ Szolgálati útlevél 
 
 □ Diplomata útlevél 
 
 □ Egyéb, éspedig ____________________ 
 
 Útlevelének kiállítási helye 
 
33. Ország: ______________________________ 
 
34. Település: ______________________________ 
 
35. Kiállítási ideje: ____ év __ hónap __ nap  
 
36. Érvényességi ideje: ____ év __ hónap __ nap  
 
IV. Beutazásának célja 
 
□ Látogatás (Kérjük töltse ki az V. kérdéscsoportot!) 
 
□ Hivatalos (Kérjük töltse ki a VI. kérdéscsoportot!) 
 
□ Keresőtevékenység folytatása (Kérjük töltse ki a VII. kérdéscsoportot!) 
 
□ Szezonális munkavállalás (Kérjük töltse ki a VII. kérdéscsoportot!) 
 
□ Tanulmányok folytatása (Kérjük töltse ki a VIII. kérdéscsoportot!) 
 
□ Kutatás (Kérjük töltse ki a VIII. kérdéscsoportot!) 
 
□ Önkéntes tevékenység (Kérjük töltse ki a VIII. kérdéscsoportot!) 
 
□ Gyógykezelés (Kérjük töltse ki a IX. kérdéscsoportot!) 
 
□ Családi együttélés biztosítása (Kérjük töltse ki a X. kérdéscsoportot!) 
 
□ Egyéb (Kérjük töltse ki a XI. kérdéscsoportot!) 
 
□ Nemzeti vízum (Kérjük töltse ki a XII. kérdéscsoportot!) 
 
□ EU Kék Kártya megszerzése (Kérjük töltse ki a XIII. kérdéscsoportot!) 
 
□ ideiglenes tartózkodási engedély 
megszerzése (Kérjük töltse ki a XIV. kérdéscsoportot!) 
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V. Ha beutazásának célja látogatás, akkor a meghívó személy adatai 
 
 A természetes személy meghívó neve: 
 
51. Családi neve: ______________________________ 
 
52. Utóneve(i): ______________________________ 
 
53. A természetes személy meghívó lakóhelye:  
 
Irányítószám: ____  
 
Település: ____________________ Kerület: __ 
 
Közterület neve: ____________________ 
 
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ____________________ 
 
Házszám: _________  
 
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____ 
 
54. A jogi személyiségű meghívó 
neve: ______________________________ 

 
 ______________________________ 
 
55. A jogi személyiségű meghívó magyar székhelye (annak hiányában magyar telephelye): 
 
Irányítószám: ____  
 
Település: ____________________ Kerület: __ 
 
Közterület neve: ____________________ 
 
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ____________________ 
 
Házszám: _________  
 
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____ 
 
56. Kapcsolat jellege a meglátogatni kívánt személy és a vízumkérelmező között: 
 
□ Családi kapcsolat □ Rokoni kapcsolat □ Baráti kapcsolat 
 
□ Egyéb, éspedig _______________ 
 
Ha tartózkodásának költségeit meghívója biztosítja, akkor a meghívó adatai:  
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57. A meghívólevél sorszáma: _______ 
 
58. A meghívás: ____ év __ hónap __ naptól  
 
 ____ év __ hónap __ napig  
 
 ___ napra vonatkozik.   
 
 
VI. Ha a tartózkodás hivatalos célból történik, akkor a fogadó szerv és a tevékenység 
jellegének az adatai 
 
61. Fogadó szerv neve: ______________________________ 
 
 ______________________________ 
 
62. A fogadó szerv székhelye: 
 
Irányítószám: ____  
 
Település: ____________________ Kerület: __ 
 
Közterület neve: ____________________ 
 
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ____________________ 
 
Házszám: _________  
 
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____ 
 
63. A hivatalos tevékenység 
jellege: ______________________________ 

 
 
VII. Ha a tartózkodás célja keresőtevékenység folytatása vagy szezonális munkavállalás, 
akkor a következő adatok 
 
71. A keresőtevékenység jellege:  
 
□ Foglalkoztatási jogviszony □ Önálló tevékenység □ Szezonális munkavállalás □ Egyéb:  
 
72. Munkáltató neve: ______________________________ 
 
 ______________________________ 
 
73. Munkáltató székhelye: 
 
Irányítószám: ____  
 
Település: ____________________ Kerület: __ 
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Közterület neve: ____________________ 
 
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ____________________ 
 
Házszám: _________  
 
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____ 
 
74. Munkaköre: ______________________________ 
 
75. Munkaszerződés, vagy a foglalkoztatóval kötött 
előzetes megállapodás szerinti havi jövedelme: __________ HUF 

 
76. Foglalkoztatás kezdete: ____ év __ hónap __ nap  
 
77. Foglalkoztatás vége: ____ év __ hónap __ nap  
 
  
VIII. Ha a tartózkodás célja tanulmány, kutatás vagy önkéntes tevékenység, akkor a 
fogadó intézmény adatai 
 
81. A képzés, kutatás, önkéntes tevékenység helye: 
 
□ Általános iskolai tanulmányok folytatása  
 
□ Középfokú tanulmányok folytatása  
 
□ Felsőfokú alapképzés  
 
□ Felsőfokú szakirányú képzés  
 
□ Tudományos továbbképzés  
 
□ Egyéb, éspedig _______________ 
 
82. Fogadó szervezet, intézmény 
neve: ______________________________ 

 
 ______________________________ 
 
83. Fogadó szervezet, intézmény székhelye: 
 
Irányítószám: ____  
 
Település: ____________________ Kerület: __ 
 
Közterület neve: ____________________ 
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Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ____________________ 
 
Házszám: _________  
 
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____ 
 
84. Részesül-e ösztöndíjban? □ Igen □ Nem 
 
85. Ha részesül, akkor az 
ösztöndíjat folyósító intézmény 
neve: 

______________________________  
______________________________ 

 
86. Az ösztöndíjat folyósító intézmény székhelye: 
 
Irányítószám: ____  
 
Település: ____________________ Kerület: __ 
 
Közterület neve: ____________________ 
 
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ____________________ 
 
Házszám: _________  
 
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____ 
 
87. Ha a hallgató önköltséges képzésben vesz részt, akkor a magyarországi tartózkodáshoz 
rendelkezésre álló pénzösszeg: __________ HUF 
 
 
IX. Ha a tartózkodás célja gyógykezelés, akkor a fogadó intézmény adatai 
 
91. A fogadó egészségügyi 
intézmény neve: 

______________________________  
______________________________ 

 
92. A fogadó egészségügyi intézmény székhelye: 
 
Irányítószám: ____  
 
Település: ____________________ Kerület: __ 
 
Közterület neve: ____________________ 
 
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ____________________ 
 
Házszám: _________  
 
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____ 
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93. A gyógykezelésen résztvevő a kezeléshez szükséges költségeket 
befizette-e? □ Igen □ Nem 

 
94. Ha nem, akkor a költségek fedezetére rendelkezésre álló pénzösszeg: _________ HUF 
 
 
X. Ha a tartózkodás célja családi együttélés biztosítása, a fogadó fél adatai 
 
 A Magyarországon élő családtag neve 
 
101. Családi neve: ______________________________ 
 
102. Utóneve(i): ______________________________ 
 
 Előző vagy születési neve 
 
103. Családi neve: ______________________________ 
 
104. Utóneve(i): ______________________________ 
 
 Anyja születési neve 
 
105. Családi neve: ______________________________ 
 
106. Utóneve(i): ______________________________ 
 
 Születési helye 
 
107. Ország: ______________________________ 
 
108. Település: ______________________________ 
 
109. Születési ideje: ____ év __ hónap __ nap  
 
110. Állampolgársága: ______________________________ 
 
111. Tartózkodási 
jogcíme: □ Bevándorolt □ Letelepedett □ Menedékes 

 
□ Tartózkodási engedéllyel 
rendelkező 

□ Tartózkodási vízummal 
rendelkező □ Menekültként elismert 

 
112. Rokonság foka: □ Szülő □ Gyermek □ Házastárs 
 
113. Lakóhelye: 
 
Irányítószám: ____  
 
Település: ____________________ Kerület: __ 
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Közterület neve: ____________________ 
 
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ____________________ 
 
Házszám: _________  
 
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____ 
 
 
XI. Tartózkodás egyéb célból 
 
Tartózkodás egyéb céljának indoka: 
 
 
XII. Nemzeti Vízum 
 
121. Milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését? 
 
□ Magyar nyelv megőrzése, ápolása 
 
□ Kulturális, nemzeti önazonosság megőrzése 
 
□ Államilag elismert közép- vagy felsőfokú oktatásban való részvételen kívüli oktatás, illetve 
tanulmányokkal összefüggő ismeretek gyarapítása 
 
□ Családi kapcsolatok erősítése 
 
122. A kérelmezőt fogadó családtag/egyéb személy 
 
családi neve: utóneve: 
 
születési családi név: születési utónév: 
 
születési idő: ország: 
 
születési hely (település):  
 
.................év.................hó.............nap  
 
 családi kapcsolat: 
 

 □ szülő □ házastárs □ szülő házastársa □ 
gyámolt 

 

 □ gyermek vagy távolabbi leszármazó, illetve 
ennek 

 
 házastársa □ egyéb 
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123. tartózkodás jogcíme, ha nem 
magyar állampolgár 

személyi igazolványának/tartózkodási 
engedélyének száma: 

 
□ tartózkodási vízum □ tartózkodási engedély   
 
□ bevándorlási engedély □ letelepedési engedély   
 
□ ideiglenes letelepedési engedély □ nemzeti 
letelepedési  

 
engedély □ EK letelepedési engedély □ 
menekültként elismert  

  
 
 
XIII. Ha a tartózkodás célja az EU Kék Kártya megszerzése, akkor a foglalkoztató és a 
foglalkoztatóval kötött előzetes megállapodás adatai 
 
131. Foglalkoztató neve: _________________________________  
 
 _________________________________  
 
132. Foglalkoztató székhelye:   
 
Irányítószám: ______  
 
Település: ___________________________ Kerület: ___ 
 
Közterület neve: ___________________________  
 
Közterület jellege (út, utca, 
tér stb.): ___________________________  

 
Házszám: _________  
 
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____ 
 
133. Munkaköre: ________________________________  
 
134. Előzetes megállapodás 
szerinti  ___________ HUF  

 
havi jövedelme:   
 
135. Foglalkoztatás kezdete:  ______ év ____ hónap ____ nap 
 
136. Foglalkoztatás vége:  ______ év ____ hónap ____ nap 
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137. Képzettséget igazoló okirat 
kelte: ______ év ____ hó ____ nap 

 
és száma: _______________________________  
 
 
XIV. Ha a tartózkodás célja ideiglenes tartózkodási engedély megszerzése 
 
141. Tartózkodás céljának indoka: 
 
 
XV. Beutazásának és magyarországi tartózkodásának ideje 
 
151. Magyarországra érkezésének várható 
időpontja: ____ év __ hónap __ nap 

 
152. Magyarországi tartózkodásának tervezett 
időtartama: ___ nap   

 
153. A vízummal hányszor kíván 
Magyarországra beutazni: □ Egyszer □ Többször  

 
 
XVI. Korábbi magyarországi tartózkodásának adatai 
 
161. Tartózkodott-e korábban 3 hónapot meghaladóan 
Magyarországon? □ Igen □ Nem 

 
162. Ha igen, akkor itt-tartózkodásának 
kezdete: ____ év __ hónap __ nap 

 
163. Itt-tartózkodásának vége: ____ év __ hónap __ nap 
 
164. Kiadott vízumának nyomdai sorozatszáma: _-__________ 
 
 
XVII. Magyarországi tartózkodásának helye 
 
Irányítószám: ____  
 
Település: ____________________ Kerület: __ 
 
Közterület neve: ____________________ 
 
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ____________________ 
 
Házszám: _________  
 
Épület: ____ Lépcsőház: ____ Emelet: __ Ajtó: ____ 
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XVIII. Utazásra vonatkozó adatok 
 
181. Az utazáshoz igénybe venni kívánt közlekedési eszköz: 
 
□ Repülőgép □ Gépkocsi □ Vonat □ Busz □ Hajó 
 
□ Egyéb, éspedig _____________   
 
182. Menetjegyének sorszáma, illetve ha repülőgéppel utazik és menetjeggyel még nem 
rendelkezik, helyfoglalásának sorszáma: ______________________________ 
 
183. Menetjegyének érvényessége: ____ év __ hónap __ nap  
 
184. Ha gépkocsival utazik, annak forgalmi rendszáma: ___________ 
 
 
XIX. A kérelmező személyével kapcsolatos egyéb adatok 
 
191. Volt-e korábban büntetve? □ Igen □ Nem 
 
192. Ha volt büntetve, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, milyen 
büntetést róttak ki:  
.......................................................................................................................................................
.......................  
.......................................................................................................................................................
.......................  
.......................................................................................................................................................
.......................  
.......................................................................................................................................................
....................... 
 
193. Volt-e korábban elutasított vízumkérelme? □ Igen □ Nem 
 
194. Kiutasították-e korábban Magyarországról? □ Igen □ Nem 
 
195. Ha kiutasították, mikor? ____ év __ hónap __ nap  
 
196. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis 
B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a 
hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit? 
 
□ Igen □ Nem 
 
197. Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó 
hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban? 
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198. Amennyiben tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább? 
 
Ország: 
 
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, 
hogy a valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után. 
Tudomásul veszem továbbá, hogy a magyar hatóság a határátlépéskor a magyarországi 
beutazás és tartózkodás - előttem ismertetett - feltételeit ismételten ellenőrzi, és azok hiánya 
esetén a beutazást megtagadhatja. 
  
 
Kelt: 
........................................................................... ................................................................. 

 
 aláírás 
 
 
A hatóság tölti ki! 
 
A kérelem teljesítése esetén 
 
 
Vízumbélyeg betűjele 
és sorszáma: 

_- 
_______ _ Vízum típusa:    

 

Vízum kiállításának dátuma: ____ év __ hónap __ nap  
magyarországi 
igénylés esetén az  
illetékbélyeg helye 

 

 
Beutazások száma: __    
 
Vízumba foglalt tartózkodási idő: ___ nap    
 
Vízum érvényessége: ____ év __ hónap __ nap    
 
Megjegyzés:     
 
     
 
 
 
A hatóság tölti ki! 
 
A kérelem elutasítása esetén 
 
 
 
Elutasító határozat száma: ___________ Az elutasítás kelte: ____ év __ hónap __ nap 
 
Az elutasítás oka (röviden):  
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„A” BETÉTLAP  
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermekek személyi adatai 

  A hatóság tölti ki! 
 
  Betétlap sorszáma: __ 
 
  
 
 Kiskorú gyermek neve 
 
1. Családi neve: ______________________________ 
 
2. Utóneve(i): ______________________________ 
 
 Előző neve 
 
3. Családi neve: ______________________________ 
 
4. Utóneve(i): ______________________________ 
 
 Anyja születési neve 
 
5. Családi neve: ______________________________ 
 
6. Utóneve(i): ______________________________ 
 
 Születési helye 
 
7. Ország: ______________________________ 
 
8. Település: ______________________________ 
 
9. Születési ideje: ____ év __ hónap __ nap  
 
10. Neme: Férfi: □ Nő: □   
 
11. Állampolgársága: ______________________________ 
 
„ 
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Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából 

Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□ 
 
  
 
Kérelem adatbevitelét végző szerv:    
 
    
 
□ Tartózkodási engedély kiadása első 
alkalommal  Arcfénykép  

 
beutazás helye:    
 
    
 
beutazás ideje:    
 
......... év ........ hó ........ nap    
 
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:    
 
H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap    
 
□ Tartózkodási engedély meghosszabbítása    
 

Tartózkodási engedély száma és 
érvényessége:  

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

 

 
H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap    
 
Az okmány átvételének helye: 
 
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át. 
 
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri. 

2. melléklet a 69/2013. (XII. 11.) BM rendelethez
„11. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez
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1. A kérelmező személyes adatai 
 
családi név (útlevél szerint): utónév (útlevél szerint): 
 
születési családi név: születési utónév: 
 

anyja születési családi és utóneve: 
nem: 
 
□ férfi □ nő  

családi állapot: 
□ nőtlen/hajadon 
□ özvegy 
□ házas 
□ elvált 

születési idő:  
 
............ év ............ hó ........... 
nap 

születési hely (település): ország: 

 
állampolgársága: nemzetisége (nem kötelező kitölteni): 
 
utolsó állandó külföldi lakóhelye: 
 
szakképzettsége: iskolai végzettsége: 

□ általános iskola  
□ szakiskola  
□ szakmunkásképző  
□ gimnázium  
□ szakközépiskola  
□ technikum  
□ főiskola  
□ egyetem  
□ 8 általánosnál kevesebb 

Magyarországra érkezést 
megelőző foglalkozás: 

 
Amennyiben magyarországi tartózkodása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kíván 
létesíteni: 
 

a) az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje: 
b) az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége: 
c) anyanyelve: 
d) anyanyelvén kívüli más nyelvismeretének megjelölése: 
e) rendelkezik-e a magyar nyelv ismeretével?  

 
2. A kérelmező útlevelének adatai 
 

útlevél száma: 
kiállításának ideje, helye:  
 
............ év ............ hó ........... nap 

 
útlevél típusa: 
 
□ magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ 
egyéb 

érvényességi ideje:  
 
............ év ............ hó ........... nap 
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3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai 
 
Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása 
engedélyezését? 

□□□□ év □□ hónap □□ 
nap 

 
 
 
4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai 
 
irányítószám: település: közterület neve: 
 
közterület  
jellege: házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó: 

 
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:  
 
□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig: 
 
5. A kérelmezőt fogadó családtag 
 
családi neve: utóneve: 
 
születési családi név: születési utónév: 
 
születési idő:  
 
.......... év ........ hó ........ 
nap 

születési hely (település): ország: 

 

állampolgársága: 

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

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

személyi igazolványának/tartózkodási 
engedélyének  
száma: 
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6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 
Ki biztosítja magyarországi  
megélhetését?  
 
□ családtag □ kérelmező 

családtag rendelkezésére 
álló megtakarítás: 

kérelmező rendelkezésére 
álló megtakarítás: 

 

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

 

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

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

Milyen közlekedési eszközzel? 

 

Rendelkezik-e a 
szükséges 

útlevéllel?  
 
□ igen □ nem 

vízummal?  
 
□ igen □ nem 

menetjeggyel?  
 
□ igen □ nem 

anyagi 
fedezettel?  
 
□ igen, összege: 

 
 
□ nem 

 
8. Kérelmező Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője 
 

név/rokonság 
foka: 

születési 
hely,  
idő: 

állampolgárság: 

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

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

 

név/rokonság 
foka: 

születési 
hely,  
idő: 

állampolgárság: 

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

 
□ tartózkodási 
vízum 
□ letelepedési 
engedély 
□ nemzeti 
letelepedési 
engedély  
□ bevándorlási 
engedély  
□ EU Kék Kártya 
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név/rokonság 
foka: 

születési 
hely,  
idő: 

állampolgárság: 

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

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

 
9. Magyarországi tartózkodása alatt kíván-e foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt 
létesíteni? □ igen □ nem 
Amennyiben igen, magyarországi foglalkoztatója adatai: 
név: 
székhely címe:  
irányítószám: település: közterület neve: 
  
közterület  
jellege: 

házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó: 

   
Munkakör betöltéséhez szükséges 
szakképzettség: 

Foglalkoztatóval 
kötött előzetes 
megállapodás kelte: 
 
____ év ______ hó 
___ nap 

Munkakör (FEOR szám): 

Adószáma/adóazonosító jele: 
TEÁOR száma: 
Munkavégzés helye: 
A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei: 
 
Nyelvismerete: 
Anyanyelve: Egyéb nyelvismerete: 
Beszél-e magyarul?  □ igen □ nem 
 

Korábban dolgozott-e már Magyarországon munkavállalási engedéllyel igen/nem 
 
Ha igen: 
 
Előző magyarországi foglalkoztatója: 
neve: ............................................................................................................... 
címe: ............................................................................................................... 
 
Előző munkavállalási engedélye: 
száma: ............................................................................................................ 
kiállító munkaügyi központ megnevezése: .................................................... 
érvényességi ideje: ......................................................................................... 
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10. Egyéb adatok 
 
Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?  
□ igen □ nem 
 
Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?  
□ igen □ nem 
 
Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény 
miatt, és milyen büntetést róttak ki? 
□ igen □ nem 
 
Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?  
□ igen □ nem 
 
............ év ............ hó ........... nap 
 
Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, 
luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a 
hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit? 
□ igen □ nem 
 
Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó 
állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban? 
□ igen □ nem 
 
Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye: 
Ország:  
Település:  
Közterület neve: 
 
Amennyiben a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább? 
Ország: 
 
Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul 
veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után. 
 

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

 
 
 
 
 
Illetékbélyeg helye: 
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A hatóság tölti ki! 
 
A kérelem teljesítése esetén 
 
A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból 
 
□□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem. 
 
Kelt: 
........................................................................ 

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

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

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

 
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□ 
 
A kérelem elutasítása esetén 
 
Elutasító határozat száma: ........................................... 
 
Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap 
 
Az elutasítás indoka (röviden): 
 
 
 
TÁJÉKOZTATÓ 
 
 
 
A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási jogosultság lejártát 
megelőzően 30 nappal a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok 
egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab 
arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az 
útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig 
érvényesnek kell lennie. 
 
A kérelemhez csatolandó mellékletek: 
 
▪ a családi kapcsolat igazolására 
 
születési anyakönyvi kivonat 
 
házassági anyakönyvi kivonat 
 
örökbefogadott esetén örökbefogadásról szóló okirat 
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egyéb családi kapcsolat fennállását igazoló okirat 
 
▪ a lakhatás jogcímét igazoló okirat 
 
tulajdonában álló ingatlan esetén hiteles tulajdonilap-másolat 
 
lakásbérleti szerződés 
 
szívességi lakáshasználatról szóló okirat 
 
egyéb okirat 
 
▪ a megélhetést igazoló okirat 
 
a fogadó családtag eltartást vállaló nyilatkozata 
 
előző évi adóhatósági jövedelemigazolás 
 
munkáltató által kiállított jövedelemigazolás 
 
egyéb okirat 
 
▪ teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat 
 
n foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése esetén 
a foglalkoztató és a harmadik országbeli állampolgár munkavállaló között létrejött 
foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére kötött előzetes megállapodás 
érvényes munkaszerződés  
a harmadik országbeli állampolgárnak a tevékenység ellátásához szükséges szakképzettségét, 
iskolai végzettségét, nyelvismeretét, gyakorlatát, egyéb készségeit igazoló okirat hiteles 
másolata, valamint annak hiteles magyar fordítása 
 
 
 
Kérem, hogy a tevékenység ellátásához szükséges szakképzettségemet, iskolai 
végzettségemet igazoló dokumentumot a munkaügyi központ belföldi jogsegély keretében 
szerezze be a korábbi munkavállalási engedélyt kiadó munkaügyi központtól. 
 
□ Igen □ Nem 
 
Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további 
okiratok benyújtására is 
felhívhatja! 
 
Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási 
engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, az ezt igazoló okiratot 
ismételten nem kell csatolnia. 
 
Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által 
megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében 
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adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges 
adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy 
igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell 
teljesítenie. 
 
Aki a tartózkodási engedélyét családi együttélés biztosítása céljából kapta, köteles házassága 
felbontását, illetve házastársa halálát a házasság felbontására vonatkozó jogerős ítélet 
kézhezvételétől, illetve a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított harminc napon 
belül a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű 
csatolásával bejelenteni. 
 
A tartózkodási engedély kiadását vagy meghosszabbítását - ha a törvény másként nem 
rendelkezik - meg kell tagadni, illetve a kiadott tartózkodási engedélyt vissza kell vonni, ha a 
kérelmező a családi kapcsolatot kizárólag a családi együttélés céljára szolgáló engedély 
kiadása érdekében hozta létre. 

 

 

 

„A” BETÉTLAP 
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai 

Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□ 
 
  
 
Kérelem adatbevitelét végző szerv:    
 
    
 
□ Tartózkodási engedély kiadása első 
alkalommal    

 
beutazás helye:    
 
    
 
beutazás ideje:    
 
......... év ........ hó ........ nap    
 
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:    
 
H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap    
 
□ Tartózkodási engedély meghosszabbítása    
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Tartózkodási engedély száma és 
érvényessége:  

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

 

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

anyja születési családi és utóneve: 
nem: 
 
□ férfi □ nő 

állampolgársága: 

 
születési idő: 
 
............ év ............ hó ........... 
nap 

születési hely (település): ország: 

 
 
 
2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai 
 
irányítószám: település: közterület neve: 
 
közterület 
jellege: házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó: 

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

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

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

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

 
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□ 
 
A kérelem elutasítása esetén 
 
Elutasító határozat száma: ........................................... 
 
Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap 
 
Az elutasítás indoka (röviden): 
                                                  ” 
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Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából 

Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□ 
 
  
 
Kérelem adatbevitelét végző szerv:    
 
    
 
□ Tartózkodási engedély kiadása első 
alkalommal  Arcfénykép  

 
beutazás helye:    
 
    
 
beutazás ideje:    
 
......... év ........ hó ........ nap    
 
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:    
 
H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap    
 
□ Tartózkodási engedély meghosszabbítása    
 

Tartózkodási vízum száma és 
érvényessége:  

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

 

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

3. melléklet a 69/2013. (XII. 11.) BM rendelethez
„12. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez
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Az okmány átvételének helye: 
 
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át. 
 
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri. 
 
1. A kérelmező személyes adatai 
 
családi név (útlevél szerint): utónév (útlevél szerint): 
 
születési családi név: születési utónév: 
 

anyja születési családi és utóneve: 
nem: 
 
□ férfi □ nő 

családi állapot:  
□ nőtlen/hajadon 
□ özvegy 

 
□ házas 
□ elvált 

 
születési idő:  
 
............ év ............ hó ........... 
nap 

születési hely (település): ország: 

 
állampolgársága: nemzetisége (nem kötelező kitölteni): 
 
utolsó állandó külföldi lakóhelye: 
 
szakképzettsége: iskolai végzettsége: 

□ általános iskola □ szakiskola 
□ szakmunkásképző □ 
gimnázium □ szakközépiskola 
□ technikum □ főiskola □ 
egyetem □ 8 általánosnál 
kevesebb 

Magyarországra érkezést 
megelőző  
foglalkozás: 

 
Amennyiben magyarországi tartózkodása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kíván 
létesíteni: 
 

a) az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje: 
b) az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége: 
c) anyanyelve: 
d) anyanyelvén kívüli más nyelvismeretének megjelölése: 
e) rendelkezik-e a magyar nyelv ismeretével?  

 
2. A kérelmező útlevelének adatai 
 

útlevél száma: 
kiállításának ideje, helye:  
 
............ év ............ hó ........... nap 
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útlevél típusa: 
 
□ magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ 
egyéb 

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

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

□□□□ év □□ hónap □□ 
nap 

 
 
 
4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai 
 
irányítószám: település: közterület neve: 
 
közterület  
jellege: házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó: 

 
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:  
 
□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig: 
 
 
 
5. Magyarországi munkáltatója vagy az Ön vezetése alatt álló gazdasági társaság adatai 
 
név: 
 
székhely címe:  
irányítószám: település: közterület neve: 
  
közterület  
jellege: 

házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó: 

 
Munkakör betöltéséhez szükséges 
szakképzettsége: 
 

Foglalkoztatóval kötött 
előzetes megállapodás 
kelte: 
 
____ év ______ hó ___ 
nap 

Munkakör (FEOR 
szám): 

 
a) az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje: 
b) az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége: 
c) anyanyelve: 
d) anyanyelvén kívüli más nyelvismeretének megjelölése: 
e) rendelkezik-e a magyar nyelv ismeretével?  
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Adószáma/adóazonosító jele: 
TEÁOR száma: 
Munkavégzés helye: 
 
A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei: 
 
Nyelvismerete: 
Anyanyelve: Egyéb nyelvismerete: 
Beszél-e magyarul?  □ igen □ nem 
 

 
 
Korábban dolgozott-e már Magyarországon munkavállalási engedéllyel igen/nem 
 
Ha igen: 
 
Előző magyarországi foglalkoztatója: 
neve: ............................................................................................................... 
címe: ............................................................................................................... 
 
Előző munkavállalási engedélye: 
száma: ............................................................................................................ 
kiállító munkaügyi központ megnevezése: .................................................... 
érvényességi ideje: ......................................................................................... 
 
Önálló vállalkozói, őstermelői tevékenység esetén az erre jogosító igazolvány száma: 
 
 
6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 
tevékenységéből származó várható 
jövedelem  
összege: 

előző évi magyarországi adózott jövedelme: 

 

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

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

Milyen közlekedési eszközzel? 

 

Rendelkezik-e a 
szükséges 

útlevéllel?  
 
□ igen □ nem 

vízummal?  
 
□ igen □ nem 

menetjeggyel?  
 
□ igen □ nem 

anyagi 
fedezettel?  
 
□ igen, összege: 

 
 
□ 
nem 
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8. Kérelmező által eltartott Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője 
 

név/rokonsági 
fok: 

születési 
hely,  
idő: 

állampolgárság: 

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

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

 

név/rokonsági 
fok: 

születési 
hely,  
idő: 

állampolgárság: 

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

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

 

név/rokonsági 
fok: 

születési 
hely,  
idő: 

állampolgárság: 

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

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

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

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

 
Illetékbélyeg helye: 
 
 
 
 
 
A hatóság tölti ki! 
 
A kérelem teljesítése esetén 
 
A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból 
 
□□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem. 
 

Kelt: ........................................................................ ...................................................... (aláírás, pecsét)  
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Kiadott tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□ 
 
A tartózkodási engedélyt átvettem. 
 

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

 
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□ 
 
A kérelem elutasítása esetén 
 
Elutasító határozat száma: ........................................... 
 
Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap 
 
Az elutasítás indoka (röviden): 
 
 
 
TÁJÉKOZTATÓ 
 
 
 
A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási jogosultság lejártát 
megelőzően 30 nappal a szálláshely szerint illetékes területi regionális igazgatóságnál az 
okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell 
egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az 
útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig 
érvényesnek kell lennie. 
 
A kérelemhez csatolandó mellékletek: 
 
▪ a tartózkodás célját igazoló okirat 
 
a foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló előzetes megállapodás, vagy a 
foglalkoztatási jogviszonyt igazoló okirat 
 
a harmadik országbeli állampolgárnak a tevékenység ellátásához szükséges szakképzettségét, 
iskolai végzettségét igazoló okirat hiteles másolata, valamint annak hiteles fordítása 
 
gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb - jövedelemszerzési céllal létrejött - jogi személy 
létesítő okirata és a cégnyilvántartásba történt bejegyzést igazoló okirat 
 
egyéni vállalkozó igazolvány 
 
mezőgazdasági őstermelői igazolvány 
 
munkavállalási engedély 
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▪ a lakhatás jogcímét igazoló okirat 
 
tulajdonában álló ingatlan esetén tulajdonilap-másolat 
 
lakásbérleti szerződés 
 
szívességi lakáshasználatról szóló okirat 
 
egyéb okirat 
 
▪ a megélhetést igazoló okirat 
 
előző évi adóhatósági (NAV) jövedelemigazolás 
 
munkáltató által kiállított jövedelemigazolás 
 
egyéb okirat 
 
▪ teljes körű egészség biztosítást igazoló okirat 
 
 
a tevékenység ellátásához szükséges szakképzettségét, iskolai végzettségét, nyelvismeretét, 
gyakorlatát, egyéb készségeit igazoló okirat hiteles másolata, valamint annak hiteles magyar 
fordítása. 
 
Kérem, hogy a tevékenység ellátásához szükséges szakképzettségemet, iskolai 
végzettségemet igazoló dokumentumot a munkaügyi központ belföldi jogsegély keretében 
szerezze be a korábbi munkavállalási engedélyt kiadó munkaügyi központtól. 
 
 

□ Igen □ Nem 
 
Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további 
okiratok benyújtására is  
felhívhatja! 
 
Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási 
engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, az ezt igazoló okiratot 
ismételten nem kell csatolnia. 
 
Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által 
megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében 
adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges 
adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy 
igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell 
teljesítenie. 
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„A” BETÉTLAP 
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai 

Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□ 
 
  
 
Kérelem adatbevitelét végző szerv:    
 
    
 
□ Tartózkodási engedély kiadása első 
alkalommal  Arcfénykép  

 
beutazás helye:    
 
    
 
beutazás ideje:    
 
......... év ........ hó ........ nap    
 
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:    
 
H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap    
 
□ Tartózkodási engedély meghosszabbítása    
 

Tartózkodási vízum száma és 
érvényessége:  

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

 

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

anyja születési családi és utóneve: 
nem: 
 
□ férfi □ nő 

állampolgársága: 

 
születési idő:  
 
............ év ............ hó ........... 
nap 

születési hely (település): ország: 
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2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai 
 
irányítószám: település: közterület neve: 
 
közterület  
jellege: házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó: 

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

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

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

Kelt: ........................................................................ ..................................................... (a kérelmező aláírása)  
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Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□ 
 
A kérelem elutasítása esetén 
 
Elutasító határozat száma: ........................................... 
 
Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap 
 
Az elutasítás indoka (röviden): 
                                                  ” 
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EU Kék Kártya iránti kérelem 

Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□ 
 
  
 
Kérelem adatbevitelét végző szerv:    
 
    
 
□ EU Kék Kártya kiadása első alkalommal  Arcfénykép  
 
beutazás helye:    
 
    
 
beutazás ideje:    
 
......... év ........ hó ........ nap    
 
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:    
 
H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap    
 
□ EU Kék Kártya meghosszabbítása    
 

Tartózkodási vízum száma és 
érvényessége:  

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

 

 
H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap    
 
 
 
Az okmány átvételének helye: 
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át. 
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri. 
 

4. melléklet a 69/2013. (XII. 11.) BM rendelethez
„32. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez
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1. A kérelmező személyes adatai 
 
családi név (útlevél szerint): utónév (útlevél szerint): 
 
születési családi név: születési utónév: 
 

anyja születési családi és utóneve: 
nem:  
 
□ férfi □ nő 

családi állapot: 
□ nőtlen/hajadon 
□ özvegy 

 
□ házas 
□ elvált 

 
születési idő:  
 
............ év ............ hó ........... 
nap 

születési hely (település): ország: 

 
állampolgársága: nemzetisége (nem kötelező kitölteni): 
 
utolsó állandó külföldi lakóhelye: 
 
Legmagasabb iskolai 
végzettsége: 

Felsőfokú iskolai 
végzettségét igazoló okirat 
száma: 

Magyarországra érkezést 
megelőző foglalkozás: 

 
   
 
Szakképzettsége(i), 
képzettsége(i), ismerete(i):   

 
Nyelvismerete: 
Anyanyelve: Egyéb nyelvismerete: 
Beszél-e magyarul?  □ igen □ nem 
 

 
Korábban dolgozott-e már Magyarországon munkavállalási engedéllyel igen/nem 
 
Ha igen: 
 
Előző magyarországi foglalkoztatója: 
neve: ............................................................................................................... 
címe: ............................................................................................................... 
 
Előző munkavállalási engedélye: 
száma: ............................................................................................................ 
kiállító munkaügyi központ megnevezése: .................................................... 
érvényességi ideje: ......................................................................................... 
 
 
 



84342	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	206.	szám	

 
 

2. A kérelmező útlevelének adatai 
 

útlevél száma: 
kiállításának ideje, helye:  
 
............ év ............ hó ........... nap 

 
útlevél típusa: 
 
□ magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ 
egyéb 

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

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

□□□□ év □□ hónap □□ 
nap 

 
 
 
4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai 
 
irányítószám: település: közterület neve: 
 
közterület 
jellege: házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó: 

 
a szálláshelyen tartózkodás jogcíme: 
 
□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig: 
 
 
 
5. Magyarországi foglalkoztatója adatai 
 
név: 
 
székhely címe:  
irányítószám: település: közterület neve: 
  
közterület  
jellege: 

házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó: 

 

Munkakör betöltéséhez szükséges 
szakképzettség: 

Foglalkoztatóval kötött 
előzetes megállapodás 
kelte: 
 
____ év ______ hó ___ 
nap 

Munkakör (FEOR 
szám): 
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Adószáma/adóazonosító jele: 
TEÁOR száma: 
Munkavégzés helye: 
 
 
 
6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 
tevékenységéből származó várható 
jövedelem összege előző évi magyarországi adózott jövedelme: 

 

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

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

 

Rendelkezik-e a 
szükséges  

útlevéllel?  
 
□ igen □ nem 

vízummal?  
 
□ igen □ nem 

menetjeggyel?  
 
□ igen □ nem 

anyagi 
fedezettel?  
 
□ igen, összege: 

 
 
□ 
nem 

 
 
 
8. Kérelmező által eltartott Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője* 
 

név/rokonsági 
fok: 

születési 
hely, idő: állampolgárság: 

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

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

születési 
hely, idő: állampolgárság: 

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

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

 

név/rokonsági 
fok: 

születési 
hely, idő: állampolgárság: 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
Illetékbélyeg helye: 
 
A hatóság tölti ki! 
 
A kérelem teljesítése esetén 
 
A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból 
 
□□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem. 
 

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

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

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

 
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□ 
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A kérelem elutasítása esetén 
 
Elutasító határozat száma: ........................................... 
 
Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap 
 
Az elutasítás indoka (röviden): 
 
 
 
 
TÁJÉKOZTATÓ 
 
 
 
A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási jogosultság lejártát 
megelőzően 30 nappal a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok 
egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab 
arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az 
útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig 
érvényesnek kell lennie. 
 
A kérelemhez csatolandó mellékletek: 
 
- a tartózkodás célját igazoló okirat 
 
= a foglalkoztató és a harmadik országbeli állampolgár munkavállaló között létrejött magas 
szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából - legfeljebb négyéves határozott 
időtartamú foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére - kötött előzetes megállapodás 
 
= érvényes munkaszerződés 
 
= foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló előzetes megállapodás vagy 
munkaszerződésben szereplő munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú szakmai képesítés a 
felsőfokú végzettséget vagy szakképzettséget igazoló okirat hiteles másolata, és hiteles 
fordítása 
 
- a szálláshely bejelentő-lap, melyet az ingatlan felett rendelkezésre jogosult aláírásával 
ellátott 
 
- a megélhetést igazoló okirat 
 
= előző évi adóhatósági jövedelemigazolás 
 
= munkáltató által kiállított jövedelemigazolás vagy előzetes megállapodás, vagy 
munkaszerződés 
 
= egyéb okirat 
 
- teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat 
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Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további 
okiratok benyújtására is  
felhívhatja! 
 
Ha az EU Kék Kártya meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor az EU Kék Kártya 
kiadásának alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, az ezt igazoló okiratot ismételten 
nem kell csatolnia. 
 
Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által 
megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében 
adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges 
adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy 
igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell 
teljesítenie. 
 

 

 

 

 „A” BETÉTLAP 
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai 

Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□ 
 
  
 
Kérelem adatbevitelét végző szerv:    
 
    
 
□ Tartózkodási engedély kiadása első 
alkalommal  Arcfénykép  

 
beutazás helye:    
 
    
 
beutazás ideje:    
 
......... év ........ hó ........ nap    
 
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:    
 
H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap    
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□ Tartózkodási engedély meghosszabbítása    
 

Tartózkodási vízum száma és 
érvényessége:  

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

 

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

anyja születési családi és utóneve: 
nem:  
 
□ férfi □ nő 

állampolgárság: 

 
születési idő: 
 
............ év ............ hó ........... 
nap 

születési hely (település): ország: 

 
 
2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai 
 
irányítószám: település: közterület neve: 
 
közterület 
jellege: házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó: 

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

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

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

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

 
Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□ 
 
A kérelem elutasítása esetén 
 
Elutasító határozat száma: ........................................... 
 
Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap 
 
Az elutasítás indoka (röviden): 
                                                  ” 
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Adatlap a humanitárius célú tartózkodási engedély hivatalból történő kiállításához 

 

Adatlapot átvevő hatóság: Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□ 

 
  

 
Kérelem adatbevitelét végző szerv: 

   

 
 

Okmány kiadás kezdeményezés dátuma: 
............ év ............ hó ........... nap 

 Arcfénykép 

 

 
Az adatlap célja: 

   

 
 

□ Tartózkodási engedély kiállítása  

   

□ Tartózkodási engedély meghosszabbítása  

   

 
Az okmány átvételének helye: 

   

 
□ Az ügyfél az okmányt idézésre a kiállító 
hatóságnál veszi át. 

   

 
□ Az ügyfél az okmányt a kezdeményező 
hatóságnál veszi át. 

   

 
    
    
 

 
 
 

 

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

 

A kezdeményezés oka:  
□ Hontalankénti elismerés miatt 
□ a menekültügyi hatóságtól menekültkénti 
elismerését kérte, vagy ideiglenes vagy 
kiegészítő védelmet kért 
□ Bíróság indítványára 
foglalkoztatási körülmények miatt 

 
□ Befogadotti elismerés visszaküldési, 
visszairányítási tilalom fennállása miatt 
□ Gyámhatóság kezdeményezésére 
□  Bűnüldözési vagy nemzetbiztonsági 
érdekből 
□ Kiutasítás és beutazási és tartózkodási 
tilalom visszavonása esetén 

 
 

5. melléklet a 69/2013. (XII. 11.) BM rendelethez
„34. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez
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I. A tartózkodási engedélyre jogosult személy adatai 
 
családi név: utónév: 
 
születési családi név: születési utónév: 
 

anyja születési családi és utóneve: 
nem: 
 
□ férfi □ nő 

családi állapot: 
□ 
nőtlen/hajadon 
□ özvegy 

□ házas 
□ elvált 

 
születési idő:  
 
............ év ............ hó ........... 
nap 

születési hely (település): ország: 

 
állampolgársága: nemzetisége (nem kötelező kitölteni): 
 
utolsó állandó külföldi lakóhelye: 
 
szakképzettsége: iskolai végzettsége: 

□ általános iskola □ szakiskola 
□ szakmunkásképző □ 
gimnázium □ szakközépiskola 
□ technikum □ főiskola □ 
egyetem □ 8 általánosnál 
kevesebb 

Magyarországra érkezést 
megelőző foglalkozása: 

 
II. Úti okmány adatai 
 
Rendelkezik-e úti okmánnyal? □ igen □ nem 

útlevél száma: 
kiállításának ideje, helye: 
 
............ év ............ hó ........... nap 

 
útlevél típusa: 
 
□ magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ 
egyéb, éspedig: 

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

 
 

III. Meghosszabbítás esetén jelenlegi tartózkodási engedélyének adata 
 
Jelenlegi tartózkodási engedélyének száma:  
Kiállítási ideje:  
□□□□ év □□ hónap □□ nap 

Érvényességi ideje:  
□□□□ év □□ hónap □□ nap 
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IV. Magyarországi szálláshely adatai 
 
irányítószám: település: közterület neve: 
 
közterület 
jellege: 
 

házszám: Épület (lépcsőház, emelet, 
ajtó): 

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:  
 
□ tulajdonos □ bérlő □ családtag □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig: 
 
V. Magyarországi tartózkodása alatt kíván-e foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt 
létesíteni? □ igen □ nem 
Amennyiben igen, magyarországi foglalkoztatója adatai: 
név: 
székhely címe:  
irányítószám: település: közterület neve: 
közterület  
jellege: 

házszám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó: 

Munkakör betöltéséhez 
szükséges szakképzettség: 

Foglalkoztatóval kötött 
előzetes megállapodás kelte: 
 
____ év ______ hó ___ nap 
 
 
 
 

Munkakör (FEOR szám): 

a) az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje: 
b) az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége: 
c) anyanyelve: 
d) anyanyelvén kívüli más nyelvismeretének megjelölése: 
e) rendelkezik-e a magyar nyelv ismeretével?  

 
 
Adószáma/adóazonosító jele: 
TEÁOR száma: 
Munkavégzés helye: 
A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei: 
 
Nyelvismerete: 
Anyanyelve: Egyéb nyelvismerete: 
Beszél-e magyarul?  □ igen □ nem 
 

Korábban dolgozott-e már Magyarországon munkavállalási engedéllyel igen/nem 
 
Ha igen: 
 
Előző magyarországi foglalkoztatója: 
neve: ............................................................................................................... 
címe: ............................................................................................................... 
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Előző munkavállalási engedélye: 
száma: ............................................................................................................ 
kiállító munkaügyi központ megnevezése: .................................................... 
érvényességi ideje: ......................................................................................... 
 

A hatóság tölti ki! 

 
 

A külföldi magyarországi tartózkodását humanitárius célból 
 
□□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem. 
 
Kelt: 
................................................................
........ 

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

 

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

...................................................... 
(ügyfél aláírása) 

 

Hosszabbítás esetén az előző tartózkodási engedély száma:  

 
 
 
 
 

 
Melléklet: a tevékenység ellátásához szükséges szakképzettségét, iskolai végzettségét, 
nyelvismeretét, gyakorlatát egyéb készségeit igazoló okirat hiteles másolata, valamint annak hiteles 
magyar fordítása. 
 
Kérem, hogy a tevékenység ellátásához szükséges szakképzettségemet, iskolai végzettségemet 
igazoló dokumentumot a munkaügyi központ belföldi jogsegély keretében szerezze be a korábbi 
munkavállalási engedélyt kiadó munkaügyi központtól. 
 
□ Igen □ Nem 
” 
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1911/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa között a minősített adatok cseréjéről  
és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapításáról

A Kormány
 1. egyetért a Magyarország Kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa között a minősített adatok cseréjéről 

és kölcsönös védelméről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza a  közigazgatási és igazságügyi minisztert vagy az  általa kijelölt személyt az  Egyezmény bemutatott 

szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 4. elfogadja az  Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az  Egyezmény szövegének végleges 

megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
a közigazgatási és igazságügyi minisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1912/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről  
és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapításáról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és a  Ciprusi Köztársaság Kormánya között a  minősített adatok cseréjéről és 

kölcsönös védelméről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza a  közigazgatási és igazságügyi minisztert vagy az  általa kijelölt személyt az  Egyezmény bemutatott 

szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 4. elfogadja az  Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az  Egyezmény szövegének végleges 

megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
a közigazgatási és igazságügyi minisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1913/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és 
kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapításáról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és a  Lengyel Köztársaság Kormánya között a  minősített adatok cseréjéről és 

kölcsönös védelméről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza a  közigazgatási és igazságügyi minisztert vagy az  általa kijelölt személyt az  Egyezmény bemutatott 

szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 4. elfogadja az  Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az  Egyezmény szövegének végleges 

megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
a közigazgatási és igazságügyi minisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1914/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről  
és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapításáról

A Kormány
 1. egyetért a Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és 

kölcsönös védelméről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza a  közigazgatási és igazságügyi minisztert vagy az  általa kijelölt személyt az  Egyezmény bemutatott 

szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 4. elfogadja az  Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az  Egyezmény szövegének végleges 

megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
a közigazgatási és igazságügyi minisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1915/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához („EUTM Somalia”) történő 
további magyar katonai hozzájárulásról

A Kormány az Alaptörvény 47. cikk (3) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a következő határozatot hozza:
 1. A  Kormány Magyarország európai uniós tagságából folyó kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az  Európai 

Unió közös biztonság- és védelempolitikája megerősítéséhez való nemzeti hozzájárulásként engedélyezi, hogy 
az  EUTM Somalia keretében működő kiképző erők kötelékében a  Magyar Honvédség állományából legfeljebb 
10 fő (váltási időszakban legfeljebb 20 fő) kitelepítésre kerüljön Ugandába, Szomáliába és Kenyába, és ott a misszió 
feladatrendszerébe tartozó feladatokat lásson el 2014. január 1-jétől 2015. március 31-ig, amely határidőbe 
a kitelepülés és visszatelepülés időtartama nem számít bele.
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 2. Ez a határozat 2014. január 1-jén lép hatályba.
 3. Hatályát veszti az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához („EUTM Somalia”) 

történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 1227/2011. (VII. 4.) Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1916/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar 
katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 47. cikk (3) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a következő határozatot hozza:
 1. Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar 

katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Határozat) 1.  pontjában  
a „2013. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2014. december 31-ig” szöveg lép.

 2. A Határozat 4. pontjában a „2013. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2014. december 31-ig” szöveg lép.
 3. Hatályát veszti a Határozat 3. és 7. pontja.
 4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1917/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011/85/EU tanácsi irányelv 
átültetésével összefüggő egyes feladatokról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy az  Állami Számvevőszék sarkalatos törvényben meghatározott ellenőrzési feladat- 

és hatáskörével összehangolva a  Magyar Államkincstár 2015. január 1-jétől törvényben meghatározott 
szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzést végezzen a helyi önkormányzatok körében;

 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott feladat
2.1. szabályozásához szükséges törvény- és kormányrendelet-módosításokat készítse elő és terjessze a Kormány 

elé;
2.2. végrehajtásához szükséges költségvetési- és humánerőforrás biztosítása érdekekében szükséges 

intézkedéseket tegye meg.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2014. szeptember 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1918/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
a 2014. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

 1. A  Kormány a  határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének kormányzati feladatairól szóló 190/2000. 
(XI. 14.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdése alapján engedélyezi az  1.  melléklet szerinti 2014. évi gyakorlatokhoz, 
kiképzésekhez és egyéb katonai tevékenységekhez (a továbbiakban együtt: gyakorlatok) kapcsolódó 
csapatmozgásokat.

 2. Az engedély a Magyar Honvédség gyakorlatokon való részvételének, a gyakorlatokon részt vevő külföldi fegyveres 
erők országhatáron való átlépésének és az  ország területén történő átvonulásának, illetve átrepülésének 
engedélyezését is jelenti, amennyiben az engedélyezés feltételei egyébként fennállnak.

 3. Az 1. mellékletben megjelölt, a Magyar Honvédség állományába és külföldi fegyveres erőkhöz tartozó kontingensek 
küldése, fogadása, illetve átvonulása – az adott gyakorlaton való részvételhez szükséges és indokolt mennyiségű – 
saját rendszeresített gép- és harcjárműveikkel, híradó és kommunikációs eszközeikkel, fegyverzetükkel, lőszer és 
robbanóanyag ellátmányukkal, felszerelésükkel és a szállításukhoz szükséges járművekkel történhet.

 4. Ha az  egyes gyakorlatok jellege azt indokolja, az  engedély az  1.  mellékletben meghatározott időtartamokon 
belül, a  résztvevők – a  vonatkozó összlétszám kereteit meg nem haladó – váltása érdekében történő, többszöri 
határátlépésére is vonatkozik.

 5. Ez a határozat 2014. január 1-jén lép hatályba.
 6. Hatályát veszti a  2013. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1640/2012. (XII. 19.) 

Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1918/2013. (XII. 11.) Korm. határozathoz

A 2014. évi tervezett határátlépéssel járó csapatmozgások jegyzéke

 1. Magyar részvétellel tervezett, külföldi fegyveres erők esetleges átvonulásával járó NATO/EU gyakorlatok és kiképzési 
rendezvények

A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett helye

A gyakorlat 

tervezett 

időpontja

Engedélyezett 

létszám (fő) 

legfeljebb

1. A101/14 NATO CMX 2014 NATO válságkezelési gyakorlat
HM

VH

NATO tagállam/

Magyarország
I–II. n. é. 35

2.  A103/14 EU MULTILAYER 2014 EU válságkezelési gyakorlat
HM

VH

EU tagállam/

Magyarország
I–IV. n. é. 50

3.  A104/14 CYBER COALITION 2014 hírközlési gyakorlat
HVK

HIICSF

NATO tagállam/

Magyarország
I–IV. n. é. 20

4.  A106/14 EU MILEX 2014 törzsvezetési gyakorlat
HVK

KIKCSF

Belgium/ Németország/

Franciaország/ Svédország
II. n. é. 20

5.  A107/14 TRIDENT JUNCTURE 2014 NRF gyakorlat
HVK

HDMCSF
NATO európai tagállam III–IV. n. é. 300

6.  A108/14 STEADFAST JUNCTURE 2014 NRF értékelő gyakorlat
HVK

HDMCSF
NATO európai tagállam I–IV. n. é. 200

7.  A109/14
STEADFAST ILLUSION/ UNIFIED BLADE 2014 

interoperabilitási gyakorlat

MK

KNBSZ

NATO európai tagállam/

Portugália
II–III. n. é. 50

8.  A111/14 STEADFAST JOKER 2014 NRF értékelő gyakorlat
HVK

HDMCSF

NATO tagállam/ 

Törökország/

Olaszország/

Portugália

II–III. n. é. 30

9.  A118/14 NOBLE BLISTER I–II 2014 NRF ABV gyakorlat
HVK

HDMCSF
Németország III–IV. n. é. 30
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A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett helye

A gyakorlat 

tervezett 

időpontja

Engedélyezett 

létszám (fő) 

legfeljebb

10.  A129/14 STEADFAST INDICATOR 2014 gyakorlat
HVK

FCSF
Románia I–IV. n. é. 50

11.  A133/14 UNIFIED VISION 2014 felderítő kisérleti gyakorlat
HVK

FCSF
Norvégia I–III. n. é. 30

12.  A140/14
ARRCADE GLOBE 2014 térképészeti együttműködési 

gyakorlat

MH

GEOSZ
NATO európai tagállam I–IV. n. é. 15

13.  A151/14 LOCKED SHIELD információvédelmi rendszergyakorlat
HVK

HIICSF
NATO európai tagállam I–IV. n. é. 50

14.  A201/14
NATO ISAF felkészítési rendezvények 2014 (CIED, COIN, 

LDESP)

HVK

KIKCSF

Németország/

Szlovákia/ NATO európai 

tagállamok 

I–IV. n. é. 300

15.  A308/14 CREVAL 2014 NATO ellenőrzések
HVK

KIKCSF

Magyarország/

NATO európai tagállam
I–IV. n. é. 50

16.  A309/14 NATO kiképzési rendezvények 2014 (NTG)
HVK

KIKCSF
NATO európai tagállam I–IV. n. é. 100

17.  A313/14 NATO/EU különleges erők rendezvényei 2014
HVK

HDMCSF
NATO európai tagállam I–IV. n. é. 50

18.  B122/14 JACKAL STONE 2014 különleges erők gyakorlata MH ÖHP
NATO európai tagállam/

Németország
III–IV. n. é. 300

19.  B123/14 TRIDENT JAGUAR 2014 különleges erők gyakorlata MH ÖHP
NATO/EU európai tagállam/

Belgium
II–III. n. é. 300

20.  B124/14 NATO Különleges Műveleti (SOFEX) 2014 gyakorlat MH ÖHP
NATO európai tagállam/

Franciaország
I–IV. n. é. 50

21.  B141/14 BRAVE BEDUIN 2014 gyakorlat MH ÖHP Dánia I–IV. n. é. 20

22.  B148/14 SABER JUNCTION 2014 interoperabilitási gyakorlat MH ÖHP Németország III–IV. n. é. 50

23.  B161/14 COBRA 2014 különleges műveleti gyakorlat MH ÖHP
NATO európai tagállam/

Lengyelország
I–IV. n. é. 50

24.  B177/14 COMBINED ENDEAVOR 2014 híradó rendszergyakorlat MH ÖHP NATO/PfP/ európai tagállam II–IV. n. é. 70

25.  B204/14
NATO CIMIC/PSYOPS 2014. évi felkészítési 

rendezvények
MH ÖHP NATO/EU európai tagállam I–IV. n. é. 20

26.  B213/14 NATO Különleges Műveleti INTEL felkészítés 2014 MH ÖHP
NATO európai tagállam/

Románia
I–IV . n. é. 50

27.  B223/14 NRF VSF szakasz 2014. évi felkészítési rendezvények MH ÖHP NATO európai tagállam I–IV. n. é. 80

28.  B224/14
NRF Víztisztító szakasz 2014. évi felkészítési 

rendezvények
MH ÖHP NATO európai tagállam I–IV. n. é. 100

29.  B225/14 NRF-JAT 2014. évi felkészítési rendezvények MH ÖHP NATO európai tagállam I–IV. n. é. 40

30.  B226/14
JOINT COMBINED EXCHANGED TRAINING 2014 

missziós felkészítés
MH ÖHP

Magyarország/

NATO/EU európai tagállam
I–IV. n. é. 180

31.  B227/14 NRF szárazföldi erők 2014. évi felkészítési rendezvények MH ÖHP NATO európai tagállam I–IV. n. é. 100

32.  B230/14 NATO MAT 2014. évi felkészítési rendezvények MH ÖHP
Németország/

Lengyelország
I–IV. n. é. 150

33.  B231/14 NATO C-IED 2014 felkészítések MH ÖHP
NATO európai tagállam/ 

USA/ Kanada/ Írország
I–IV. n. é. 100

34.  B236/14 RC N 2014. évi felkészítési rendezvények MH ÖHP Lengyelország I–IV.n.é. 120

35.  B237/14
Affiliáció érdekében végrehajtott felkészítési 

rendezvények 2014
MH ÖHP

Olaszország/

Magyarország
I–IV. n.é. 200

36.  B239/14
DCM-E (NCISG/3NSB) 2014 híradó-informatikai 

felkészítések
MH ÖHP

NATO európai tagállam/

Lengyelország
I–IV. n. é. 300

37.  B250/14 JFO kiképzési rendezvények 2014 MH ÖHP
NATO európai tagállam/ 

USA/ Kanada/ Írország
I–IV. n. é. 100

38.  B258/14 USAREUR kiképzési rendezvények 2014 MH ÖHP
NATO tagállam/

Németország
I–IV. n. é. 100

39.  C131/14 RAMSTEIN ASPECT 2014 repülő harcászati gyakorlat MH ÖHP
Magyarország/

NATO európai tagállam
III–IV. n. é. 50
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A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett helye

A gyakorlat 

tervezett 

időpontja

Engedélyezett 

létszám (fő) 

legfeljebb

40.  C133/14 NEWFIP 2014 elektronikai hadviselés gyakorlat MH ÖHP

Magyarország/

Olaszország/

Románia/

Szlovénia/

Horvátország

I–IV. n. é. 300

41.  C137/14 NOBLE ARROW 2014 légierő harcászati gyakorlat MH ÖHP Franciaország I–IV. n. é. 100

42.  C145/14 RAMSTEIN ROVER 2014 repülő harcászati gyakorlat MH ÖHP NATO/EU tagállam I–IV. n. é. 150

43.  C150/14 TIGER MEET 2014 repülő harcászati gyakorlat MH ÖHP Németország I–IV. n. é. 150

44.  C151/14
Air Defence Training Activity (ADTRAC) 2014 

légtérrendészeti gyakorlat
MH ÖHP

Olaszország/

Szlovénia/

Románia/

Magyarország

I–IV. n. é. 200

45.  C152/14
CAOC szintű számitógéppel támogatott parancsnoki és 

törzsvezetési gyakorlatok (POGGIO FOG, CAOC5) 2014
MH ÖHP

Olaszország/

Görögország/

Spanyolország/

NATO tagállamok

I–IV. n. é. 50

46.  C235/14 TACEVAL 2014 NATO ellenőrzések MH ÖHP NATO europai tagállam I–IV. n. é. 150

47.  C239/14 ISAF AAT 2014 felkészítések MH ÖHP NATO europai tagállam I–IV. n. é. 80

48.  C250/14
JTAC/TACP 2014 előretolt/harcászati repülésirányító 

kiképzések
MH ÖHP

NATO europai tagállam/

USA
I–IV. n. é. 150

49.  C270/14
Balti AP légtérrendészeti feladat kiképzési 

rendezvényei
MH ÖHP NATO europai tagállam I–IV. n. é. 100

50.  D118/14 NATO CWIX 2014 informatikai gyakorlat MH BHD Lengyelország II–III. n. é. 100

51.  F113/14 STEADFAST FLOW 2014 logisztikai gyakorlat MH ÖHP
NATO európai tagállam/ 

Törökország
I–II. n. é. 50

52.  F114/14 MOVCON MILU 2014 szállítás tervezői gyakorlat MH ÖHP Litvánia I–IV. n.é. 50

53.  F115/14 JOINT LOGISTICS 2014 logisztikai gyakorlat MH LK
NATO európai tagállam/

Németország
I–IV. n.é. 50

54.  F116/14 SAFETY FUEL 2014 logisztikai gyakorlat MH LK Németország I–IV. n.é. 20

55.  F117/14 CAPABLE LOGISTICIAN 2014. évi rendezvényei MH LK NATO európai tagállam I–IV. n.é. 50

56.  F118/14 STEADFAST FOUNT DBex 2014 gyakorlat MH ÖHP Törökország I–IV. n.é. 20

57.  F201/14 NRF logisztikai felkészítések 2014 MH ÖHP NATO európai tagállam I–IV. n. é. 50

58.  H150/14 NRF/EU/V4 egészségügyi gyakorlatok 2014 MH EK
NATO/EU/V4

tagállamok
I–IV. n. é. 150

59.  H251/14 ISAF 2014 egészségügyi felkészítések MH EK NATO európai tagállam I–IV. n. é. 50

60.  H252/14 NRF egészségügyi tervező rendezvények 2014 MH EK NATO európai tagállam I–IV. n. é. 50

61.  H253/14 UN OPCW 2014 gyakorlat MH EK NATO európai tagállam I–IV. n. é. 20

62.  H254/14
Német-magyar ROLE2 2014. évi felkészítési 

rendezvények
MH EK Magyarország/ Németország I–IV. n. é. 100

63.  K264/14 Nemzeti kiajánlású NATO CIED TtT kiképzés 2014 MH AA Magyarország I–II. n. é. 300

64.  K265/14 Nemzeti kiajánlású NATO CIED TtT kiképzés 2014 MH AA Magyarország II–III. n. é. 200

65.  K266/14 Nemzeti kiajánlású NATO CIED TtT kiképzés 2014 MH AA Magyarország III–IV. n. é. 100

66.  K271/14
NATO CIED WIT 2014 kiképzés

I. ütem
MH AA Magyarország I–II. n. é. 200

67.  K272/14
NATO CIED WIT 2014 kiképzés

II. ütem
MH AA Magyarország III–IV. n. é. 100

68.  K291/14
NATO egyéb CIED felkészítések és kiképzési 

rendezvények 2014
MH AA

NATO/EU

Tagállam/

USA

I–IV. n. é. 100
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 2. Magyar Honvédség és külföldi fegyveres erők részvételével tervezett két- és többoldalú megállapodásokon alapuló 
gyakorlatok és kiképzések

A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett helye

A gyakorlat 

tervezett 

időpontja

Engedélyezett 

létszám (fő) 

legfeljebb

1.  A205/14 V4 JLSG logisztikai 2014. évi kiképzési rendezvények HVK LOGCSF
V4 tagállamok/

Magyarország
I–IV. n. é. 100

2.  B101/14 CLEVER FERRET 2014 MLF dd. gyakorlat MH ÖHP
Szlovénia/

Olaszország
I–II. n. é. 800

3.  B102/14
WISE FORESIGHT 2014 román-magyar békefenntartó 

zászlóalj gyakorlat
MH ÖHP

Románia/

Magyarország
III–IV. n. é. 100

4.  B103/14
BLONDE AVALANCHE 2014„Tisza”magyar-román-

szlovák-ukrán zászlóalj katasztrófaelhárító gyakorlat
MH ÖHP Ukrajna III–IV. n. é. 150

5.  B137/14 SIBCRA 2014 HAVARIA labor gyakorlat MH ÖHP Olaszország I–IV. n. é. 20

6.  B155/14
CBRN W&R gyakorlat 2014 regionális ABV védelmi 

együttműködés
MH ÖHP

Magyarország/ V4 

tagországok
I–IV. n. é. 50

7.  B158/14
TISZA 2014 román-magyar-szerb közös 

katasztrófavédelmi gyakorlat 
MH ÖHP

Magyarország/ Szerbia/ 

Románia
I–IV. n. é. 100

8.  B166/14
Regionális ABV védelmi együttműködési gyakorlat 

2014

HVK

HDMCSF

NATO európai tagállam/ 

Magyarország
I–IV. n. é. 50

9.  B211/14 MLF 2014. évi felkészítési rendezvények MH ÖHP
Magyarország/ Szlovénia/

Olaszország
I–IV. n. é. 200

10.  B212/14 V4 EUBG 2014. évi felkészítési rendezvények MH ÖHP
Magyarország/ V4 

tagországok
I–IV. n. é. 200

11.  B216/14 TOXIC VALLEY 2014 ABV kiképzés HVK HDMCSF
NATO európai tagállam/ 

Szlovákia
I–IV. n. é. 50

12.  B217/14
BIZTOS AKARAT (STRONG WILL) 2014 magyar-francia/

román/osztrák cserekiképzés
MH ÖHP Magyarország III–IV. n. é. 50

13.  B219/14
NEIGHBOURS (PARTNER-BÁCSKA) 2014 szerb-magyar 

közös kiképzés
MH ÖHP Magyarország/ Szerbia III–IV. n. é. 50

14.  B221/14 IRON CAT 2014 magyar-szerb közös flottila kiképzés MH ÖHP Szerbia/ Magyarország III–IV. n. é. 50

15.  B222/14 Szlovák-magyar kiképzési rendezvények 2014 MH ÖHP Szlovákia/ Magyarország I–IV. n. é. 150

16.  B229/14 HEGYI KIKÉPZÉS 2014 szlovén-magyar kiképzés MH ÖHP
Szlovénia/

Ausztria
I–IV. n. é. 30

17.  B234/14
FRANCIA-MAGYAR 2014 közös ejtőernyős és 

lőkiképzés
MH ÖHP

Magyarország/

Franciaország
I–IV. n. é. 50

18.  B235/14
Francia-magyar közös lövész és felderítő kiképzés 

2014
MH ÖHP

Franciaország/ 

Magyarország
I–IV. n. é. 50

19.  B240/14 
SÁRARANY MEZŐ 2014 magyar-szlovák vegyivédelmi 

kiképzés
MH ÖHP Szlovákia I–IV. n. é. 100

20.  B241/14 KFOR LMT felkészítések 2014 MH ÖHP
NATO európai tagállam/

Horvátország
I–IV. n. é. 20

21.  B242/14 Német-magyar (felderítő) cserekiképzés 2014 MH ÖHP Németország/ Magyarország I–IV. n. é. 50

22.  B243/14
IANUS 2014 magyar-francia-német-amerikai HUMINT 

gyakorlat
MH ÖHP Magyarország III–IV. n. é. 100

23.  B251/14 Tűzszerész felkészítések 2014 MH ÖHP
Spanyolország/

Németország
I–IV. n. é. 50

24.  B255/14 GATOR tűzszerész kiképzés 2014 MH ÖHP Amerikai Egyesült Államok I–IV. n. é. 20

25.  B257/14 Szlovák-magyar közös búvár kiképzés 2014 MH ÖHP
Magyarország/

Szlovákia
I–III. n. é. 50

26.  B261/14 KARPATY 2014 közös ukrán-magyar kiképzés MH ÖHP
Ukrajna/

Magyarország
III–IV. n. é. 50

27.  C135/14 COOPERATIVE SAREX 2014 SAR/CSAR gyakorlat MH ÖHP Magyarország I–IV. n. é. 300

28.  C147/14 JAWTEX 2014 haderőnemi együttműködési gyakorlat MH ÖHP Németország I–IV. n. é. 100

29.  C149/14 FLYING RINO 2014 repülő harcászati gyakorlat MH ÖHP NATO/EU tagállam I–IV. n. é. 150
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A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett helye

A gyakorlat 

tervezett 

időpontja

Engedélyezett 

létszám (fő) 

legfeljebb

30.  C226/14
CROSS LANDING 2014 román-magyar légi kutató-

mentő kiképzés
MH ÖHP Magyarország/ Románia I–IV. n. é. 100

31.  C233/14 EJTŐERNYŐS válogatott felkészítése 2014 MH ÖHP
NATO/EU tagállam/

Magyarország
I–IV. n. é. 100

32.  C236/14
LORD MOUNTAIN 2014 szlovén-magyar helikopter 

kiképzés 
MH ÖHP

Szlovénia/

Magyarország
I–IV. n. é. 70

33.  C237/14 Hajózó állomány szimulátoros felkészítése 2014 MH ÖHP

NATO/EU tagállamok/ 

Macedónia/

Magyarország

I–IV. n. é. 100

34.  C240/14 EDA 2014 helikopteres program rendezvényei MH ÖHP NATO/EU tagállam I–IV. n. é. 150

35.  C248/14
MiniTLP 2014 többnemzeti Gripen harcászati 

szimulátoros kiképzés
MH ÖHP Svédország I–IV. n. é. 50

36.  C249/14 FLSC 2014 Gripen harcászati kiképzés MH ÖHP Svédország I–IV. n. é. 50

37.  C254/14 Magyar-svéd közös repülő kiképzés MH ÖHP Magyarország I–IV. n. é. 150

38.  C256/14 Personnel Recovery kiképzés 2014 MH ÖHP
NATO tagállam/

Magyarország
I–IV. n. é. 50

39.  C257/14
PR CPC személyi mentés tervező és irányító kiképzés 

2014 
MH ÖHP Magyarország I–II. n. é. 80

40.  C260/14 ADRIATIC STRIKE 2014 gyakorlat MH ÖHP
Szlovénia/

Magyarország
I–IV. n. é. 70

41.  D270/14 Téli kiképzés és Katonai Járőrverseny 2014 MH BHD
Ausztria/

Magyarország
I–IV. n. é. 70

42.  E455/14
Nemzetközi katonasport kiképzési (túlélő, 

lőbajnokságok) rendezvények 2014

HVK

KIKCSF
Európai állam I–IV. n. é. 100

43.  N152/14 COMMIT 2014 híradó gyakorlat NKE HHK
Magyarország/ 

Franciaország
I–IV. n. é. 40

44.  N250/14
COMMON TRAIL 2014 gyakorlat a német vezetési 

akadémián 
NKE HHK

Magyarország/

Németország
I–IV. n. é. 20

45.  N252/14 FOURLOG 2014 nemzetközi logisztikai kiképzés NKE HHK
Ausztria/ Magyarország/

Cseh Köztársaság
II–III. n. é. 80

46.  N253/14
MAGLITE 2014 Többnemzeti Összhaderőnemi 

Logisztikai kiképzés
NKE HHK

Magyarország/ Egyesült 

Királyság/

Horvátország/ Szlovénia/ 

Olaszország

I–IV. n. é. 100

47.  T903/14
VÁRPALOTA CHALLENGE 2014 a holland haderő 

térítéses gyakorlata a KGYL területén 
MH ÖHP Magyarország I–IV. n. é. 3500

 3. A magyar fegyveres erők részvétele nélkül tervezett, külföldi fegyveres erők esetleges átvonulásával járó NATO 
gyakorlatok és kiképzések

A gyakorlat megnevezése A gyakorlat tervezett helye
A gyakorlat tervezett 

időpontja

Engedélyezett 

létszám

1. NOBLE PASSAGE 2014 gyakorlat Olaszország I–IV. n. é.
egyidejűleg 

legfeljebb 1000 fő

2. NOBLE FERRY 2014 gyakorlat Balkán körzet I–IV. n. é.
egyidejűleg 

legfeljebb 1000 fő

3. IRON VISION 2014 gyakorlat Törökország I–IV. n. é.
egyidejűleg 

legfeljebb 1000 fő

4. IRON ARMOR 2014 gyakorlat Törökország I–IV. n. é.
egyidejűleg 

legfeljebb 100 fő

5. NOBLE BONUS 2014 gyakorlat Olaszország I–IV. n. é.
egyidejűleg 

legfeljebb 100 fő

6. IRON AIM 2014 gyakorlat NATO körzet I–IV. n. é.
egyidejűleg 

legfeljebb 1000 fő
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7. NOBLE FLARE 2014 gyakorlat Olaszország I–IV. n. é.
egyidejűleg 

legfeljebb 900 fő

8. IRON ARRAY 2014 gyakorlat NATO körzet I–IV. n. é.
egyidejűleg 

legfeljebb 1000 fő

9. RAMSTEIN ARRAY 2014 gyakorlat Európa észak Alpok körzete I–IV. n. é.
egyidejűleg 

legfeljebb 1000 fő

 4. Egyéb engedélyköteles katonai tevékenységek

A tevékenység megnevezése A feladat tervezett időpontja A feladatra maximum tervezhető létszám

1.
KFOR (NATO) KOSZOVÓ békefenntartó misszió keretében történő 

áthaladások 
2014. I–IV. n. é. egyidejűleg legfeljebb 1000 fő

2. EU ALTHEA misszió keretében történő áthaladások 2014. I–IV. n. é. egyidejűleg legfeljebb 1000 fő

3. ISAF misszió keretében történő áthaladások 2014. I–IV. n. é. egyidejűleg legfeljebb 1000 fő

4.
EUTM Szomália (Uganda) békefenntartó misszió keretében történő 

áthaladások
2014. I–IV. n. é. egyidejűleg legfeljebb 100 fő

5. EUTM Mali Kiképző Misszió keretében történő áthaladások 2014. I–IV. n. é. egyidejűleg legfeljebb 100 fő

6. MFO békefenntartó misszió keretében történő áthaladások 2014. I–IV. n. é. egyidejűleg legfeljebb 1000 fő

7. ENSZ UNFICYP békefenntartó misszió keretében történő áthaladások 2014. I–IV. n. é. egyidejűleg legfeljebb 900 fő

8. ENSZ UNFIL békefenntartó misszió keretében történő áthaladások 2014. I–IV. n. é. egyidejűleg legfeljebb 1000 fő

9.
A Pápán települő NATO Stratégiai Légiszállítási tevékenységgel 

kapcsolatos csapatmozgások
2014. I–IV. n. é. egyidejűleg legfeljebb 1000 fő

A Kormány 1919/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
a fertődi Esterházy-kastélyegyüttes hasznosításáról

A Kormány annak érdekében, hogy a  fertődi Esterházy-kastélyegyüttes a  közép-európai régió, és – tágabban értelmezve  – 
Európa, illetve a világ egyik kulturális-szellemi központja, s – mint ilyen – Magyarország egyik meghatározó kulturális-turisztikai 
helyszíne lehessen
 1. elfogadja az  Esterházy család fraknói hercegi ágának tulajdonából származó műtárgyak jelenleg különböző 

gyűjteményekben, szétszórtan őrzött tárgyainak a  fertődi Esterházy-kastélyegyüttesben történő elhelyezésének 
koncepcióját;

 2. az  1.  pont szerinti koncepció megvalósítása érdekében felhívja a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy 
tegye meg a  szükséges intézkedéseket az  Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont önálló költségvetési 
szervként történő megalapítása, és annak részeként
a) az 1.  pont szerinti műtárgyak állandó elhelyezése és bemutatása céljából, a  muzeális intézményekről, 

a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997.  évi CXL.  törvény (a  továbbiakban: Kultv.) 
alapján múzeum szakmai besorolású közgyűjtemény, valamint

b) a Joseph Haydn életművét kutató és bemutató Haydn Kutatóközpont
létrehozása érdekében;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy az  emberi erőforrások miniszterével, valamint a  budai 
Várbazár felújításának és a  Várnegyed hosszú távú fejlesztési koncepciójának kidolgozásáért, valamint a  fertődi 
Esterházy-kastély rekonstrukciójával kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztossal 
együttműködve
a) – a Kultv.-re és különösen annak 38/B. §-ára figyelemmel – dolgozzon ki intézkedési tervet az Esterházy család 

fraknói hercegi ágához kötődő műtárgyak leltározása, áthelyezése és méltó elhelyezése tárgyában, különös 
tekintettel a rossz vagy közepes állapotú műtárgyakra,

b) az a) pont szerinti műtárgyak szállításában, gondozásában segítse a megalakuló Eszterháza Kulturális, Kutató- 
és Fesztiválközpont munkáját,
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c) segítse elő a megalakuló Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont munkájában részt vevő, megfelelő 
képzettséggel és tapasztalattal rendelkező szakemberek alkalmazását;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár 

emberi erőforrások minisztere 
a budai Várbazár felújításának és a Várnegyed hosszú távú fejlesztési koncepciójának 
kidolgozásáért, valamint a fertődi Esterházy-kastély rekonstrukciójával kapcsolatos állami 
feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos

Határidő: folyamatos
 4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető államtitkárral és az emberi erőforrások 

miniszterével együttműködve – az  1.  pont és a  3.  pont a)  alpontja szerinti műtárgyaknak a  fertődi Esterházy-
kastélyegyüttesben történő elhelyezéséhez, a  műtárgyak átszállításához szükséges költségvetési forrás 
megteremtése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1920/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
a Nemzeti Emlékezet Bizottságának létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon előterjesztés készítéséről a  Kormány 
részére a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és Hivatalának 2014. évi létrehozásához és működéséhez szükséges forrás 
biztosítása érdekében.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1921/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
a 2014–2020 közötti időszak sportlétesítmény-fejlesztési stratégiájának megvalósításával összefüggő 
kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. a  rendszeres testmozgás és az  azáltal megvalósuló egészségtudatos életmód támogatását hasznos és megtérülő 

társadalmi befektetésnek tekinti, elkötelezett a  magyar sport fejlesztése mellett, ezért az  annak infrastrukturális 
feltételeit biztosító – a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó – sportlétesítmény-fejlesztési stratégiát elfogadta;

 2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy az éves központi költségvetések 
tervezése során gondoskodjanak a  2014–2020 közötti időszak sportlétesítmény-fejlesztési stratégiájának 
megvalósításához kapcsolódó forrásigények biztosításáról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: az éves központi költségvetési tervezés időszakában

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1922/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításához szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  székesfehérvári stadionrekonstrukciós beruházási programmal (a  továbbiakban: Program), amely 

keretében a  Székesfehérvár közigazgatási területén fekvő, 7329 helyrajzi számú, Sóstói Stadion sporttelep 
megnevezésű területen, a jelenlegi labdarúgó stadion helyén egy UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion épül fel;

 2. egyetért azzal, hogy a  Program beruházója, építtetője Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, míg 
beruházás-lebonyolítója, hivatalos közbeszerzési tanácsadója és műszaki ellenőre a  BMSK Beruházási, Műszaki 
Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. legyen;

 3. egyetért azzal, hogy a Program megvalósítására a 2013. és 2015. évek között összesen 9000,0 millió forint összegben 
kerüljön sor, és felhívja
a) az emberi erőforrások miniszterét és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – a  kiemelt sportlétesítmény-

fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos 
bevonásával – gondoskodjanak a források ütemezett rendelkezésre állásáról az egyes költségvetési években;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
 a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati 

feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos
Határidő: folyamatos, illetve a 2015. évi központi költségvetés tervezésével összhangban

b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal 
összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos bevonásával gondoskodjon a  Program 
ütemezett megvalósításához 2013. negyedik negyedévben szükséges 15 millió forint rendelkezésre állásáról.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati 

feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1923/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
közszolgálati tisztviselő tartós külszolgálatának ellátása érdekében az Uniós Fejlesztések  
és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
egy közszolgálati tisztviselő tartós külszolgálatának ellátása érdekében 5593,0 ezer forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: 
Kvtv.) 1. melléklet XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 1. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet  
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 15. Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek cím 
javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
 vidékfejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1923/2013. (XII. 11.) Korm. határozathoz

XIX. Uniós Fejlesztések
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium

ezer forintban
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XIX. Uniós Fejlesztések
247834 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások -3 234
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -873
3 Dologi kiadások -1 486

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
271112 15 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 234
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 873
3 Dologi kiadások 1 486

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XIX. Uniós Fejlesztések
247834 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség -5 593

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
271112 15 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek 5 593

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra fő
ezer forintban

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 5 593 5 593
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

1 példány
2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.)   a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.)  a költségvetési évben egyszeri jellegű
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A Kormány 1924/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás 
jogcímcsoport megnevezésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

A Kormány a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 5. melléklet 2. pontja 
alapján jóváhagyja a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport 
megnevezésű előirányzat legfeljebb 16 851 952 ezer forint összeggel történő túllépését.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1925/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által meghirdetett, agrárvállalkozások 
számára elérhető hitelprogramok meghosszabbításáról

 1. Az  Agrár Fejlesztési Hitelprogram kidolgozásáról szóló 2318/2004. (XII. 11.) Korm. határozat 3.  pontjában 
az  „a  program futamideje a  garancia szempontjából 19 év” szövegrész helyébe az  „az árfolyam-fedezeti 
megállapodásban a program lejárata 2030. december 31.” szöveg lép.

 2. Az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram bevezetéséről és az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram keretösszegének 
felemeléséről szóló 1085/2011. (IV. 12.) Korm. határozat [a  továbbiakban: 1085/2011. (IV. 12.) Korm. határozat] 
1. pont a) alpontjában a „2013. december 31-éig” szövegrész helyébe a „2014. december 31-éig” szöveg lép.

 3. A  1085/2011. (IV. 12.) Korm. határozat 1.  pont c)  alpontjában az  „a Program futamideje az  árfolyam-fedezeti 
megállapodás szempontjából 7 év, lejárata 2020. december 31.” szövegrész helyébe az  „az árfolyam-fedezeti 
megállapodásban a Program lejárata 2021. december 31.” szöveg lép.

 4. Az  Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogramról szóló 1238/2010. (XI. 16.) Korm. határozat 1.  pont c)  alpontjában 
az  „a Program futamideje az  árfolyam-fedezeti megállapodás szempontjából 6 év” szövegrész helyébe 
az „az árfolyam-fedezeti megállapodásban a Program lejárata 2020. december 31.” szöveg lép.

 5. Az  Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogramról szóló 1066/2008. (XI. 3.) Korm. határozat szerinti 
Hitelprogram keretében újonnan megkötött vagy módosításra kerülő hitelszerződésekre vonatkozó feltételekről 
szóló 1040/2012. (II. 22.) Korm. határozat 1.  pont a)  alpontjában a  „2013. december 31-ig” szövegrész helyébe 
a „2014. december 31-ig” szöveg, az 1. pont b) alpontjában az „árfolyam-fedezeti megállapodások futamideje 13 évre 
és 12 évre módosul, azaz az árfolyam-fedezeti megállapodásokban a Hitelprogram lejárata mindkét esetben 2020. 
december 31.” szövegrész helyébe az  „árfolyam-fedezeti megállapodásokban a  Hitelprogram lejárata mindkét 
esetben 2022. december 31.” szöveg lép.

 6. Az  Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogramról szóló 1066/2008. (XI. 3.) Korm. határozat 1.  pont b) és 
c)  alpontjában az „a Program futamideje az  árfolyam-fedezeti megállapodás szempontjából 6 év” szöveg hatályát 
veszti.

 7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1926/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
a Magyar Írószövetség működésének támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva a Magyar Írószövetség működésének támogatásához 32,9 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,  
7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 30. Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 
alcím, 23. Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek jogcímcsoport, 4. Magyar Írószövetség támogatása 
jogcím javára az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2014. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1926/2013. (XII. 11.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

331617 4 Magyar Írószövetség támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások 32,9
XI. Miniszterelnökség

297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -32,9

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Millió forintban, egy tizedessel

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

331617 4 Magyar Írószövetség támogatása 32,9

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 32,9 32,9
Nemzetgazdasági Minisztérium
Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Foglalkoztatottak létszáma:

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
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A Kormány 1927/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj fedezetének biztosítása érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem hallgatója részére történő Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj biztosítása céljából 408 ezer 
forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 51. Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti feladatok támogatása alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet 
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 17. Nemzeti Közszolgálati Egyetem cím javára az 1. melléklet 
szerint.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 közigazgatási és igazságügyi miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény 
hatálybalépését követően kezdeményezze a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatója részére odaítélt Magyar 
Sportcsillagok Ösztöndíjnak a  2014. január havi összege fedezeteként 102 ezer forintnak a  Kormány egyedi 
határozatával történő átcsoportosítását.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 közigazgatási és igazságügyi miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2014. január 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1927/2013. (XII. 11.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

ezer forintban!
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások  Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

296435 51 Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti feladatok támogatása
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások -408
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

304191 17 Nemzeti Közszolgálati Egyetem
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 408

ezer forintban!
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

ezer forintban!
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások  Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

296435 51 Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti feladatok támogatása -408
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

304191 17 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 408

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra fő
ezer forintban!

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 408 408
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.)  a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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A Kormány 1928/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2,5 milliárd forint összegű 
tőkeemeléséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tőkéjének 2500,0 millió forint 
összegű megemelése érdekében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva 2500,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLIII. Az állami 
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az  állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 
1.  Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 1. A  Nemzeti 
Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások jogcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet 
XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az  állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 4. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások 
jogcímcsoport, 2. Az  MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések jogcím javára az  1.  melléklet 
szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1928/2013. (XII. 11.) Korm. határozathoz

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a  Kormány   hatáskörében

                                                            Költségvetési év: 2013.
Millió forintban, egy tizedessel ! 

Állam-
háztartási Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím

Előir. 
csoport

Kiemelt 
előir. Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím

Előir. 
csop.

K I A D Á S O K A módosítás jogcíme
Módosítás

A módosítás 
következő A módosítást elrendelő

egyedi 
azonosító

szám szám szám csoportszám szám szám szám név név név csoportnév név név

 Kiemelt előirányzat neve

( + / - ) évre áthúzódó 
hatása

jogszabály/ határozat száma

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

1 Felhalmozási jellegű kiadások
4 Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások

296346 2 Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések +2500,0
1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

329628
1 -2 500,0

      Az előirányzatmódosítás érvényessége:           a költségvetési évben egyszeri jellegű        

 Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I. né. II. né. III. né. IV.né.
   Fejezet    1 példány   időarányos
   Állami Számvevőszék 1 példány   teljesítményarányos 
   Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb AZONNAL 2 500,0 2500,0
  Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

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

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan 
beruházások
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A Kormány 1929/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
az Országos Széchenyi Könyvtár gyűjteményei restaurálása költségeinek fedezete érdekében 
a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva az  Országos Széchenyi Könyvtár gyűjteményei restaurálása költségeinek fedezetére 30,0 millió forint 
egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 5. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 2.  Fejezeti általános tartalék alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 
11. Közgyűjtemények cím javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
 emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1929/2013. (XII. 11.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ezer forintban
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. K I A D Á S O K A módosítás jogcíme A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat Módosítás évre 

szám név neve áthúzódó
(+/-) hatása

XI. Miniszterelnökség
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

296668 2 Fejezeti általános tartalék
1 Működési költségvetés

5 -30 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

218672 11 Közgyűjtemények
1 Működési költségvetés

3 30 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a) a költségvetési évben egyszeri jellegű                         
Az  összetartozó előirányzatváltozásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ezer forintban
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. BEVÉTELEK A módosítás jogcíme A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat Módosítás évre 

szám név neve áthúzódó
(+/-) hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége:   a) a költségvetési évben egyszeri jellegű                        
Az  összetartozó előirányzatváltozásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
XI. Miniszterelnökség

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti általános tartalék -30 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
218672 11 Közgyűjtemények 30 000

Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet 1 példány időarányos
Állami Számvevőszék 1 példány teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb : azonnal 30 000
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

Dologi kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Egyéb működési célú kiadások

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

30 000

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Összesen
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A Kormány 1930/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel összefüggő feladatok 
ellátására a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő  
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
az  életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel összefüggő feladatok ellátására 
18 900 000 forint tartós átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési 
kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: 
Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, 
a  Kvtv.  1.  melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 8. Fővárosi, megyei kormányhivatalok 
és járási kormányhivatalok cím javára az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: 2013. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1930/2013. (XII. 11.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Ezer forintban
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
015558 8 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

1 Működési költségvetés
1 14 882 178 583
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 018 48 217

XI. Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -18 900

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő 
Ezer forintban

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
Az előirányzatmódosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő 

Ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
015558 8 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 18 900 226 800

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő 

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 18 900 18 900
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Személyi juttatások

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma
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A miniszterelnök 144/2013. (XII. 11.) ME határozata
a Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémia (IACA) 2. Közgyűlésén való részvételről

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a közigazgatási és igazságügyi miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek azzal, hogy a  Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémia (IACA) 2. Közgyűlésén Magyarország Kormányát 

képviselő küldöttség vegyen részt;
 2. felhatalmazom a  közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a  küldöttség tagjait a  külügyminiszterrel 

egyetértésben jelölje ki;
 3. felhívom a külügyminisztert, hogy a küldöttség részére a részvételhez szükséges meghatalmazási okiratot az adott 

ülés előtt adja ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 145/2013. (XII. 11.) ME határozata
az egészségügyi ellenintézkedések beszerzéséről szóló Közös Közbeszerzési Megállapodás létrehozására 
adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az emberi erőforrások minisztere és a külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek az  egészségügyi ellenintézkedések beszerzéséről szóló Közös Közbeszerzési Megállapodás 

(a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
 2. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon 

részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként 

előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
 5. felhívom az  emberi erőforrások miniszterét és a  külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozását követően 

a  Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét 
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.


	A Kormány 469/2013. (XII. 11.) Korm. rendelete
	az Európai Uniós támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 470/2013. (XII. 11.) Korm. rendelete
	a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 471/2013. (XII. 11.) Korm. rendelete
	a Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 2

	A Kormány 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelete
	a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

	A belügyminiszter 69/2013. (XII. 11.) BM rendelete
	egyes migrációs és menekültügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	A Kormány 1911/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
	a Magyarország Kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa között a minősített adatok cseréjéről 
és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapításáról

	A Kormány 1912/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
	a Magyarország Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről 
és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapításáról

	A Kormány 1913/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
	a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapításáról

	A Kormány 1914/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
	a Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről 
és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapításáról

	A Kormány 1915/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
	az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához („EUTM Somalia”) történő további magyar katonai hozzájárulásról

	A Kormány 1916/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
	az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1917/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
	a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011/85/EU tanácsi irányelv átültetésével összefüggő egyes feladatokról

	A Kormány 1918/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
	a 2014. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

	A Kormány 1919/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
	a fertődi Esterházy-kastélyegyüttes hasznosításáról

	A Kormány 1920/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
	a Nemzeti Emlékezet Bizottságának létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről

	A Kormány 1921/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
	a 2014–2020 közötti időszak sportlétesítmény-fejlesztési stratégiájának megvalósításával összefüggő kormányzati intézkedésekről

	A Kormány 1922/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
	a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításához szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1923/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
	közszolgálati tisztviselő tartós külszolgálatának ellátása érdekében az Uniós Fejlesztések 
és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1924/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
	a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport megnevezésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

	A Kormány 1925/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
	a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által meghirdetett, agrárvállalkozások számára elérhető hitelprogramok meghosszabbításáról

	A Kormány 1926/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
	a Magyar Írószövetség működésének támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1927/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
	a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj fedezetének biztosítása érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1928/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
	a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2,5 milliárd forint összegű tőkeemeléséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1929/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
	az Országos Széchenyi Könyvtár gyűjteményei restaurálása költségeinek fedezete érdekében a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1930/2013. (XII. 11.) Korm. határozata
	az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel összefüggő feladatok ellátására a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
előirányzat-átcsoportosításról

	A miniszterelnök 144/2013. (XII. 11.) ME határozata
	a Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémia (IACA) 2. Közgyűlésén való részvételről

	A miniszterelnök 145/2013. (XII. 11.) ME határozata
	az egészségügyi ellenintézkedések beszerzéséről szóló Közös Közbeszerzési Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
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