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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 47/2022. (XII. 27.) BM rendelete
a szerződéses határvadász jogviszonyával, képzésével és vizsgáztatásának rendjével összefüggő egyes 
szabályokról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 
342/E.  § 1–24.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) 
Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

1. §  E rendelet hatálya kiterjed
a) a határvadász beosztásba jelentkező személyre (a továbbiakban: jelentkező),
b) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 

XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti szerződéses határvadászra (a továbbiakban: határvadász),
c) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre, valamint
d) a Készenléti Rendőrség Határvadász Ezredére, amely a  jogviszonyt létesítő szerződést megkötötte 

(a továbbiakban: munkáltató),
e) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra (a továbbiakban: képzés- és vizsgaszervező).

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában
1. alapellátás: a  határvadász feladatainak ellátásához szükséges, az  alapellátási norma által a  határvadász 

számára előírt ruházati termékek és felszerelési cikkek egyszeri ellátás keretében történő biztosítása,
2. alkalmasságvizsgálat: a jelentkező vagy a határvadász olyan vizsgálata, amelynek célja annak megállapítása, 

hogy a vizsgált személy megfelel-e a határvadász beosztásban ellátandó feladataihoz igazodó alkalmassági 
követelményeknek, alkalmas-e a fokozott megterheléssel és igénybevétellel járó tevékenységek elvégzésére,

3. Alkalmasságvizsgálati Szakmai Protokoll: a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat 
ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány 
alkalmasságvizsgálatáról szóló 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet 13.  §-a szerinti, az  alkalmasságvizsgálatok 
végrehajtását segítő módszertani szakmai dokumentum,

4. egészségfejlesztés: olyan, a  határvadász testi és lelki egészségi állapotának javítását célzó tevékenységek 
összessége, amelyek kívül esnek a  kifejezetten gyógyító tevékenységeken; jelenti egyrészt a  rendvédelmi 
szerv oldaláról az  egészséggel kapcsolatos szervezetfejlesztési, támogatási, egészségnevelési, 
mentálhigiénés tevékenységeket, másrészt a határvadász oldaláról a megelőzés, az önsegítés érdekében tett 
erőfeszítéseket,

5. gazdasági szerv: a  Készenléti Rendőrség költségvetési gazdálkodásért felelős vezető által irányított 
szervezeti egysége, amely felelős az  e  rendeletben szabályozott munkáltatói intézkedések költségvetési 
megalapozottságáért és az illetmény folyósításáért,

6. humánigazgatási szerv: a  Készenléti Rendőrség Határvadász Ezred ezredparancsnoka (a  továbbiakban: 
ezredparancsnok) munkáltatói döntéseit előkészítő, nyilvántartó és rendszerező szervezeti elem, amelynek 
vezetője felelős az  e  rendeletben szabályozott munkáltatói intézkedéseket megalapozó eljárások 
jogszerűségéért, valamint a munkáltatói intézkedések szakszerű előkészítéséért,
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  7. minimumfeltétel: azon egészségi, pszichológiai és fizikai követelmény, amelynek a határvadásznak meg kell 
felelnie,

  8. rendvédelmi alapellátó orvos: a  vizsgált személy elsőfokú egészségi alkalmasságvizsgálatának elvégzésére 
jogosult orvos,

  9. rendvédelmi alapellátó pszichológus: a  vizsgált személy elsőfokú pszichológiai alkalmasságvizsgálatának 
elvégzésére jogosult pszichológus,

10. ruházati utánpótlási ellátás: az  elhasználódott ruházati termékek és felszerelési cikkek pótlására szolgáló, 
valamint az újonnan rendszeresített ruházati termékek és felszerelési cikkek biztosítására szolgáló ellátás,

11. sportszakember: az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnek a  sport területén 
képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló kormányrendelet 
szerinti, egészségmegőrző és sportfoglalkozások, edzésprogramok vezetésére jogosító képesítéssel 
rendelkező, vagy fizikai alkalmasság felmérésében legalább kétéves sportszakmai tapasztalattal rendelkező 
foglalkoztatottja,

12. szerződéses jogviszony: a Hszt. 319/B. § (1) bekezdése szerinti jogviszony.

II. FEJEZET
A SZEMÉLYÜGYI IGAZGATÁS RENDJE

3. A határvadász szerződéses jogviszony létesítésének eljárásrendje

3. § (1) A  szerződéses jogviszony (a  továbbiakban: jogviszony) létesítését a  jelentkező kérelme alapján induló 
felvételi eljárás előzi meg. A  kérelmet az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vármegyei 
rendőrfőkapitányságához (a  továbbiakban: vármegyei rendőrfőkapitányság) vagy a  Készenléti Rendőrséghez kell 
benyújtani.

 (2) A  kérelmet fogadó szervezeti egység a  jelentkezőt tájékoztatja a  jogviszony létesítésének és a  határvadász 
beosztásba helyezésének feltételeiről, a  határvadászt a  jogszabályok alapján megillető alapvető jogokról és az  őt 
terhelő kötelezettségekről.

 (3) A vármegyei rendőrfőkapitányság a hozzá benyújtott kérelmet öt munkanapon belül a humánigazgatási szervhez 
továbbítja.

 (4) A  felvételre vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell a  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) 
BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat.

 (5) A kérelemhez csatolni kell a jelentkező
a) R1. 4. § (4) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott dokumentumait,
b) írásbeli nyilatkozatát a Hszt. 319/C. § (1) bekezdés f ) pontjában feltételként meghatározott megbízhatósági 

vizsgálat lehetőségének tudomásulvételéről,
c) írásbeli nyilatkozatát a  Hszt. 42.  § (2a)  bekezdésében meghatározott adatai kezeléséhez történő 

hozzájárulásról,
d) közeli hozzátartozója írásbeli nyilatkozatát a  Hszt. 42.  § (2a)  bekezdésében meghatározottak 

tudomásulvételéről,
e) a kifogástalan életvitel ellenőrzéséhez szükséges – a  személyügyi munkatárs által biztosított –, kitöltött és 

aláírt, a Hszt. 42. § (3) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatát is tartalmazó adatlapot,
f ) hatósági erkölcsi bizonyítványát.

 (6) Az  (5)  bekezdés d)–f )  pontjában meghatározott nyilatkozatok csatolása hiányában a  felvételi kérelmet további 
érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Egyéb okból hiányos vagy hitelesnek nem tekinthető okiratok pótlására, 
kiegészítésre a  jelentkezőt tizenöt munkanapon belül írásban, lehetőség szerint rövid úton történő szóbeli 
tájékoztatása mellett, hiánypótlásra kell felhívni, tíz munkanap határidő kitűzésével, figyelmeztetve arra, hogy 
a  hiánypótlás kitűzött határidőben történő teljesítésének hiányában a  szerződéskötésre jogosult a  rendelkezésre 
álló adatok alapján dönt a kérelemről.

4. § (1) A  jogviszony létesítéséhez szükséges feltételeket igazoló okiratok és nyilatkozatok benyújtását követően 
az ezredparancsnok a felvételi eljárást megindítja.
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 (2) A  felvételi eljárás keretében a humánigazgatási szerv intézkedik az egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmassági 
feltételek meglétének vizsgálatára, amelybe a  kérelmet fogadó szervezeti egység humánigazgatási szolgálatát 
bevonhatja. Ha a  vizsgálatok során a  jogviszony létesítését kizáró ok nem merül fel, a  humánigazgatási szerv 
intézkedik a kezdeményezésre jogosultnál a kifogástalan életvitel-ellenőrzés lefolytatásának kezdeményezésére.

 (3) Ha a  felvételi eljárás során a  jogviszony létesítését kizáró körülmény vagy valamely, a  jogviszony létesítéséhez 
szükséges feltétel hiányának megállapítására kerül sor, a  felvételi kérelmet – a  jogviszony létesítéséhez szükséges 
feltételek további vizsgálatának mellőzésével – az  ezredparancsnok elutasítja, és erről a  jelentkezőt írásban 
tájékoztatja.

 (4) Az  ezredparancsnok a  jogviszony létesítésről szóló, kiadmányozott szerződést az  esküokmánnyal együtt 
– a humánigazgatási szerv képviselője és a határvadász szolgálati elöljárója jelenlétében – a  jelentkezőnek átadja. 
A  jelentkező a  jelenlévők előtt az eskü szövegét hangosan felolvasva esküt tesz, majd az eskü letételét aláírásával 
igazolja, és egyidejűleg a szerződést aláírja.

 (5) A humánigazgatási szerv az aláírt esküokmányt a szerződés mellékleteként a személyi anyaggyűjtőben helyezi el és 
kezeli.

4. Az átrendelés

5. § (1) A  Hszt. 319/E.  § (1)  bekezdése szerinti átrendelést (a  továbbiakban: átrendelés) a  határvadász részére címzett 
egyoldalú munkáltatói intézkedésként állományparancsban kell elrendelni, amely tartalmazza
a) az átrendelés helyét,
b) az átrendelés időtartamát, kezdő és befejező napját,
c) az átrendelés indokát,
d) az átrendelés időtartama alatt a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, valamint
e) azt, hogy az  átrendelt határvadász illetményének és egyéb járandóságainak megfizetése mely szervezeti 

egység költségvetését milyen részben terheli.
 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti írásbeli utasítást legkésőbb az  átrendelés kezdő napja előtt tíz munkanappal kell 

a határvadász részére átadni.
 (3) Az  átrendelés ideje alatt a  határvadász az  alapilletményre és az  átrendelés helye szerinti szervezeti egységnél 

végzett szolgálatteljesítéshez igazodó határvadász szolgálati pótlékra, valamint a  Hszt. 319/L.  § (8)  bekezdése 
szerinti pótlékokra jogosult.

5. A határvadász szerződéses jogviszony megszüntetésének eljárásrendje

6. § (1) A munkáltató és a határvadász a Hszt. 319/D. § (1) bekezdése szerinti időtartam lejárta előtti legkésőbb harmincadik 
napig egyeztető megbeszélést tart a szerződés megszűnéséről vagy annak meghosszabbításáról.

 (2) Az  egyeztető megbeszélésen az  ezredparancsnok vagy felhatalmazásával a  szolgálati elöljáró, valamint 
a humánigazgatási szerv megbízottja vesz részt.

 (3) Amennyiben a  munkáltató és a  határvadász a  szerződés meghosszabbításáról megállapodik, a  humánigazgatási 
szerv intézkedik a szerződés meghosszabbítása iránt.

7. §  A szerződés munkáltató általi tervezett felbontása esetén, a  Hszt. 319/F.  § (3)  bekezdése szerinti esetekben 
a  munkáltató írásban tájékoztatja a  határvadászt a  szerződés megszűnésének tényéről, okáról, a  megszűnés 
napjáról és – amennyiben a  Hszt. 319/F.  § (11)  bekezdése szerint szükséges – a  hátralévő időtartamra járó 
alapilletmény 50%-ának kifizetéséről.

8. §  A jogviszony Hszt. 319/F.  § (4)  bekezdése szerinti közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén 
a határvadász vagy a munkáltató – a Hszt. 6. §-ának figyelembevételével – írásban közli erre vonatkozó szándékát, 
az ezredparancsnok intézkedik a megállapodás írásba foglalására.

9. § (1) A jogviszony megszűnésekor vagy megszüntetésekor az ezredparancsnok
a) a kiadmányozás előtt ellenőrzi a jogviszony megszüntetésének törvényességét, megalapozottságát,
b) a kiadmányozást követően ismerteti a határvadásszal a döntést,
c) intézkedik annak érdekében, hogy a  határvadász beosztással járó szolgálati feladatok átadására és 

a leszerelés végrehajtására legkésőbb az utolsó szolgálatban töltött napon sor kerüljön.
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 (2) Ha a  határvadász akadályoztatása miatt vagy közreműködésének hiányában a  leszerelés végrehajtása elmarad, 
az  ezredparancsnok a  jogviszony megszűnését követő tíz napon belül intézkedik annak megállapítására, hogy 
a határvadász mely elszámolási kötelezettséggel kiadott vagyontárgyakkal nem számolt el. A leszerelés elmaradása 
a jogviszony megszűnésének beálltát nem érinti.

 (3) A jogviszony megszűnésekor vagy megszüntetésekor a humánigazgatási szerv
a) gondoskodik a szükséges okmányok, a leszerelési lap előkészítéséről, és azoknak az utolsó munkában töltött 

napon a határvadásznak történő átadásáról, valamint az intézkedésre jogosult szervekhez továbbításáról,
b) igazolást állít ki, amely tartalmazza

ba) a jogviszony megszűnésének jogcímét,
bb) a rendvédelmi szervnél jogviszonyban töltött idejét,
bc) a jogviszony megszűnésének évében igénybe vett szabadsága időtartamát,

c) bevonja a szolgálati igazolványt,
d) bevonja a szolgálati jelvényt.

 (4) A jogviszony megszűnésekor vagy megszüntetésekor a gazdasági szerv
a) bevonja a  kiadott fegyverzeti, vegyvédelmi, a  határvadász részére át nem adható ruházati és egyéb 

felszerelési tárgyakat, továbbá visszavonja a kiadott informatikai jogosultságokat,
b) gondoskodik a járandóságok kifizetéséről,
c) eltérő megállapodás hiányában bevonja a  rendvédelmi szerv által kiadott okmányokat, és az  ügykezelési 

szabályok szerint intézkedik azok irattárba helyezésére vagy selejtezésére, továbbá
d) igazoláson rögzíti

da) a kifizetett ellátásokat, az esetleges tartozásokat, fizetési meghagyásokat,
db) az illetményéből határozat vagy jogszabály alapján levonandó tartozását és ennek jogosultját, vagy 

azt, hogy ilyen tartozása nincs.
 (5) A jogviszony megszűnésekor vagy megszüntetésekor a rendvédelmi szerv adatvédelemért felelős szervezeti eleme 

gondoskodik a  minősített adatok megismerésére jogosító megismerési engedély, valamint a  minősített adatok 
felhasználására jogosító felhasználói engedély visszavonásáról.

6. Összeférhetetlenség

10. §  Az országos rendőrfőkapitány a  határvadász közeli hozzátartozójával való közvetlen irányítási, felügyeleti vagy 
ellenőrzési viszonyba kerülését a  határvadásznak méltányolható okok miatti kérelme alapján, az  ezredparancsnok 
javaslatára engedélyezheti, ha azt valamely méltányolható ok – így különösen a  közvetlen családtagok 
elhelyezkedési problémája vagy a családi körülmények miatt nem vállalható utazás – indokolja.

11. § (1) A  határvadász a  munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítésére vonatkozó bejelentését a  szolgálati elöljáró 
útján az ezredparancsnokhoz írásban köteles benyújtani.

 (2) A bejelentésnek tartalmaznia kell
a) a határvadász nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét,
b) a határvadász szolgálati helyét, továbbá
c) azt, hogy milyen szervezetnél, milyen jogviszonyban, minőségben, munkakörben, időtartamban, 

munkarendben kíván munkát végezni.
 (3) A  határvadász bejelentése alapján az  ezredparancsnok köteles megvizsgálni, hogy a  tevékenységgel 

kapcsolatban megállapítható-e valamely, a  Hszt. 319/J.  § (1)  bekezdésében rögzített kizáró ok. E  vizsgálathoz 
bekérhető a  határvadász összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozata, a  szervezet működését rögzítő 
alapszabály, cégjegyzékkivonat, továbbá egyéb okirat. Ha a  határvadász az  iratok becsatolására vonatkozó 
felhívásnak a  jogkövetkezményekre való figyelmeztetés ellenére harminc napon belül nem tesz eleget, vagy 
az összeférhetetlenséget nem szünteti meg, a  jogviszonyt a Hszt. 319/F. § (3) bekezdés f ) pontja alapján meg kell 
szüntetni.

12. § (1) A bejelentett munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyokat nyilván kell tartani, évente felülvizsgálni.
 (2) A  határvadász a  Hszt. 109.  § (3) és (4)  bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét köteles írásban teljesíteni, és 

az ezredparancsnokhoz felterjeszteni.
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 (3) A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén, ha az az ezredparancsnok tudomására jut, a határvadászt írásban 
kell felszólítani a  jogkövetkezményekre figyelmeztetés mellett kötelezettsége haladéktalan teljesítésére, indokolt 
esetben az ezredparancsnok intézkedik a fegyelmi eljárás elrendelésére.

III. FEJEZET
AZ EGÉSZSÉGI, PSZICHOLÓGIAI ÉS FIZIKAI ALKALMASSÁG

7. Az alkalmasságvizsgálatok rendszere

13. § (1) A  szolgálati követelmények érvényre juttatása érdekében a  határvadász beosztásra alkalmasságát, egészségi, 
pszichológiai és fizikai állapotát a  jogviszony létesítését megelőzően és annak fennállása alatt rendszeresen 
alkalmasságvizsgálat keretében vizsgálni és minősíteni kell.

 (2) Az alkalmasságvizsgálat tartalmát tekintve lehet
a) egészségi,
b) pszichológiai vagy
c) fizikai
alkalmasságvizsgálat.

14. §  Az alkalmasságvizsgálatok típusai
a) jogviszonyt megelőző,
b) az időszakos,
c) a soron kívüli és
d) az ismételt
alkalmasságvizsgálat.

15. §  Az alkalmasságvizsgálatokhoz kapcsolódóan a  támogatás és a  fejleszthetőség keretében a  Készenléti Rendőrség 
Határvadász Ezred feladata, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket
a) az egészségfejlesztés és egészségmegőrzés, a  határvadász állomány tagjának mentálhigiénés támogatása, 

valamint
b) a fizikai erőnléti állapot fenntartása
érdekében.

16. § (1) Az  alkalmasságvizsgálatok dokumentálását a  Készenléti Rendőrség Határvadász Ezred a  Komplex Kompetencia 
Alapú Kiválasztási és Képzési Rendszer (a  továbbiakban: KOMP-rendszer) elnevezésű informatikai keretrendszer 
igénybevételével hajtja végre.

 (2) A  KOMP-rendszer igénybevétele során az  alkalmasságvizsgálatok végrehajtása érdekében a  Készenléti Rendőrség 
Határvadász Ezred a  következő, általa törvény alapján a  jelentkezőről és a  határvadászról kezelt alábbi adatokat 
használja fel:
a) név,
b) rendfokozat,
c) születési név,
d) születési hely,
e) születési idő,
f ) anyja születési neve,
g) társadalombiztosítási azonosító jel,
h) lakóhely,
i) iskolai végzettség,
j) az egyes alkalmasságvizsgálatok rész-, összesített és végeredményei, valamint az alkalmassági minősítéseket 

tartalmazó dokumentumok.
 (3) A  KOMP-rendszerben a  határvadász állomány személyi és szolgálati alapadatai a  személyügyi alapnyilvántartás 

alapján, a Hszt. 319/I. § (6) bekezdésében meghatározott adatkezelési célból kerülnek felhasználásra.
 (4) A  KOMP-rendszerben folyamatosan, de legkésőbb az  alkalmasságvizsgálati minősítés dátumát követő negyedév 

első hónapjának 15-éig rögzíteni kell az elvégzett alkalmasságvizsgálatokra vonatkozó minősítéseket.
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17. §  A határvadász állomány tagjának az alkalmasság minősítéséhez kapcsolódó adatait
a) a határvadász,
b) az ezredparancsnok, a  munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult más személy és a  humánigazgatási szerv, 

valamint
c) az alkalmasságvizsgálatot végző személy
ismerheti meg.

8. Az alkalmasságvizsgálatot végzők

18. § (1) Az egészségi alkalmasságvizsgálatot
a) első fokon

aa) a jelentkező esetében a lakóhelye szerinti,
ab) a határvadász esetében a szolgálatteljesítési helye szerinti,

 az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv egészségügyi szolgálatánál foglalkoztatott 
orvos,

b) másodfokon az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szervénél foglalkoztatott 
orvos

végzi.
 (2) A pszichológiai alkalmasságvizsgálatot

a) első fokon
aa) a jelentkező esetében a lakóhelye szerinti,
ab) a határvadász esetében a szolgálatteljesítési helye szerinti,

 az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv egészségügyi szolgálatánál foglalkoztatott 
pszichológus,

b) másodfokon az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szervénél foglalkoztatott 
pszichológus

végzi.
 (3) A fizikai alkalmasságvizsgálatot

a) első fokon
aa) a jelentkező esetében a lakóhelye szerinti,
ab) a határvadász esetében a szolgálatteljesítési helye szerinti,

 az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél foglalkoztatott sportszakember,
b) másodfokon az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szervénél foglalkoztatott 

sportszakember
végzi.

19. § (1) Az  alkalmasságvizsgálatot végző személy nem lehet a  vizsgált személy Hszt. 2.  § 13.  pontja szerinti közeli 
hozzátartozója, valamint az, akitől a tárgyilagos megítélés egyéb okból nem várható el.

 (2) Az  alkalmasságvizsgálatot végző személy jogszabályban és szakmai előírásban foglaltak szerint köteles 
az alkalmasságvizsgálatot elvégezni, e tevékenysége során nem befolyásolható és nem utasítható.

20. § (1) Másodfokon a  legalább hároméves rendvédelmi szakmai tapasztalattal rendelkező, valamely rendvédelmi szerv 
központi szervénél foglalkoztatott szakember járhat el. Orvos esetében további feltétel a szakvizsga, pszichológus 
esetében a szakvizsga vagy szakpszichológusi szakvégzettség megléte.

 (2) A  fellebbezés elbírálásában nem vehet részt az, aki az első fokon hozott döntés meghozatalában, illetve az annak 
alapjául szolgáló vizsgálatban, illetve alkalmasságvizsgálatban részt vett.

9. Az alkalmasságvizsgálatok közös szabályai

21. § (1) Az  alkalmasságvizsgálatok elrendelésével kapcsolatos iratokat a  humánigazgatási szerv készíti elő 
kiadmányozásra. A  humánigazgatási szerv gondoskodik továbbá arról, hogy a  vizsgált személyről, valamint 
az  általa betöltött szolgálati beosztással kapcsolatos, az  alkalmasságvizsgálatok végrehajtásához elengedhetetlen 
– a  humánigazgatási szerv rendelkezésére álló – információk, előzményi adatok, minősítések a  vizsgálatot végző 
orvos, pszichológus vagy sportszakember rendelkezésére álljanak.
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 (2) Az  (1)  bekezdésben foglaltak szerint a  humánigazgatási szerv gondoskodik a  vizsgálat elvégzéséhez szükséges 
szolgálati elöljárói visszajelzés beszerzéséről.

 (3) Az alkalmasságvizsgálatra rendelő lapon fel kell tüntetni
a) a vizsgálatra rendelt személy nevét, rendfokozatát, születési nevét, születési helyét, születési idejét, anyja 

születési nevét,
b) a vizsgálatra rendelt személy társadalombiztosítási azonosító jelét,
c) a jogviszonyt megelőző alkalmasságvizsgálat esetén a vizsgálatra rendelt személy lakóhelyét,
d) a határvadász beosztás megnevezést és a korcsoportot,
e) az elvégzendő alkalmasságvizsgálatra vonatkozó adatokat:

ea) tartalma szerint egészségi, pszichológiai vagy fizikai alkalmasságvizsgálat,
eb) az alkalmasságvizsgálat típusa,
ec) az elsőfok vagy a másodfok megjelölése,

f ) az alkalmasságvizsgálat elrendelésének tényét, valamint
g) az ezredparancsnok nevét és aláírását.

22. § (1) Az  alkalmasságvizsgálaton a  vizsgálatra rendelt személynek a  személyes megjelenése szükséges. 
Az  alkalmasságvizsgálatot végző a  vizsgálat megkezdése előtt ellenőrzi a  vizsgálatra rendelt személy 
személyazonosságát.

 (2) A vizsgálatra rendelt személynek az alkalmasságvizsgálat során be kell mutatnia
a) a humánigazgatási szerv által kitöltött alkalmasságvizsgálatra rendelő lapot, valamint
b) az egészségi, pszichológiai és fizikai-erőnléti állapotára vonatkozó, az  adott alkalmasságvizsgálat 

szempontjából szükséges egészségügyi dokumentációt.
 (3) A  határvadász alkalmasságával kapcsolatos döntés a  rendelkezésre álló dokumentumok alapján is meghozható 

a soron kívüli és az ismételt alkalmasságvizsgálat során, ha a vizsgálatra rendelt személy
a) egészségi állapota a személyes megjelenést nem teszi lehetővé,
b) betegsége, sérülése miatt járó-, illetve mozgásképtelen, vagy
c) utaztatása esetén egészségi állapotában romlás következne be, és
meglévő egészségügyi dokumentációjából az egészségi állapota megítélhető.

23. § (1) Az alkalmasságvizsgálat során el kell bírálni, hogy a vizsgált személy
a) egészségi, pszichológiai, fizikai szempontból a  meghatározott követelményrendszer szerint alkalmas-e 

a határvadász beosztás ellátására,
b) egészségének előre látható károsodása nélkül alkalmas-e egyes, fokozott igénybevétellel, veszéllyel járó 

szolgálati feladatok, munkatevékenységek elvégzésére,
c) szenved-e valamilyen fertőző betegségben, amely miatt határvadász beosztásából adódóan széles körű 

fertőzést okozhat, vagy szenved-e olyan betegségben, amelynek következtében bármikor keresőképtelenné 
válhat, illetve amely gyógykezelését, gondozását, egyéb intézkedés megtételét teszi szükségessé.

 (2) Az  alkalmasságvizsgálatot végző személy az  általa végzett vizsgálathoz további, az  általa elrendelhető vagy 
beutalható további vizsgálatok szerinti szakvélemények vagy szakorvosi leletek beszerzését rendelheti el.

24. § (1) Az  alkalmasságvizsgálatot végző személy az  általa végzett alkalmasságvizsgálat eredményéről minősítő 
dokumentumot állít ki, amelyben rögzíteni kell
a) a minősítést és annak érvényességét,
b) „Alkalmatlan” minősítés esetén külön íven a minősítést megalapozó valamennyi okot,
c) „Alkalmas gondozással” minősítés esetén külön íven a  minősítést megalapozó valamennyi okot, valamint 

az elrendelt, az alkalmasság visszanyerését célzó támogató intézkedések meghatározását,
d) a jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást.

 (2) A minősítő dokumentum (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti külön íve nem része a Hszt. 273. §-a szerinti személyi 
anyaggyűjtőnek.

 (3) Az  alkalmasságvizsgálatot végző személy az  általa megállapított minősítésről igazolható módon köteles írásban 
tájékoztatni a vizsgált személyt.
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25. §  A minősítő dokumentum tartalmazza
a) a vizsgált személy nevét, rendfokozatát, születési nevét, születési helyét, születési idejét, anyja születési nevét,
b) a határvadász beosztás megnevezést,
c) az elvégzett alkalmasságvizsgálatra vonatkozó adatokat:

ca) tartalma szerint egészségi, pszichológiai vagy fizikai alkalmasságvizsgálat,
cb) az alkalmasságvizsgálat típusa,
cc) az elsőfok, illetve a másodfok megjelölése,

d) az alkalmasság minősítését és a minősítés érvényességét,
e) „Alkalmas gondozással” minősítés esetén az  alkalmasság visszanyerését célzó támogató intézkedések 

meghatározását,
f ) „Alkalmas gondozással” minősítés esetén azt az időpontot, ameddig az ismételt alkalmasságvizsgálatot el kell 

végezni,
g) a jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást, illetve a minősítést követő hivatalból alkalmazott másodfokú 

eljárás tényét,
h) az alkalmasságvizsgálatot végző személy szervezeti eleme szerinti bélyegzőjének lenyomatát, a  minősítő 

nevét és aláírását, egészségi alkalmasságvizsgálat esetén a  vizsgálatot végző orvos bélyegzőjének 
lenyomatát.

26. § (1) Az alkalmasságvizsgálat minősítését az alkalmasságvizsgálatot végző személy rögzíti a KOMP-rendszerben.
 (2) Ha az  alkalmasságvizsgálatot nem a  vizsgált személy rendvédelmi alapellátó orvosa, rendvédelmi alapellátó 

pszichológusa vagy az  első fokon eljárni jogosult sportszakembere végzi, az  alkalmasságvizsgálat minősítésével 
együtt a vizsgálat során keletkező dokumentációt beleértve ebbe az orvosi titoknak, különleges adatnak minősülő 
orvosi leleteket, illetve pszichológiai teszteket, azok eredményeit, valamint a  fizikai felmérő lapot zárt borítékban 
csatolni kell a  vizsgálatot kérő humánigazgatási szerv részére megküldendő minősítéshez. A  zárt borítékban 
lévő orvosi, illetve pszichológiai leleteket, valamint a  fizikai felmérő lapot – kivéve, ha a  jogviszony létrejöttére 
alkalmatlanság miatt nem kerül – sor a  humánigazgatási szerv továbbítja a  rendvédelmi alapellátó orvosnak, 
a rendvédelmi alapellátó pszichológusnak vagy az első fokon eljárni jogosult sportszakembernek. A továbbított zárt 
boríték felbontására, illetve az  abban lévő adatok kezelésére csak a  rendvédelmi alapellátó orvos, a  rendvédelmi 
alapellátó pszichológus, valamint az első fokon eljárni jogosult sportszakember jogosult.

 (3) A  jelentkező állományba vétele esetén a  rendvédelmi alapellátó orvos a  leletek kézhezvételét követően 
gondoskodik a határvadász állomány újonnan állományba vett tagja vonatkozásában egészségügyi törzskönyvének 
megnyitásáról.

 (4) A  humánigazgatási szerv a  minősítést és annak érvényességét tartalmazó dokumentumot a  személyi 
anyaggyűjtőben helyezi el.

10. Az egészségi alkalmasságvizsgálat

27. §  A határvadász beosztás szempontjából egészségi minimumfeltételnek az tekintendő, ha a vizsgált személy mentes 
a határvadász beosztás szempontjából általános kizáró oknak minősülő betegségektől. A vizsgált személy egészségi 
alkalmasságát külön mérlegelés nélkül kizáró egészségi okokat, valamint az  alkalmasság megítéléshez szakorvosi 
véleményezést igénylő megbetegedéseket az 1. melléklet tartalmazza.

28. § (1) A  humánigazgatási szerv az  egészségi alkalmasság elbírálása szempontjából a  vizsgálaton részt vevőket életkor 
alapján négy korcsoportba sorolja, a következők szerint:
a) I. korcsoport: 29 éves korig,
b) II. korcsoport: 30–39 éves kor között,
c) III. korcsoport: 40–49 éves kor között,
d) IV. korcsoport: 50 év és afeletti életkor.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti besorolás alapja a tárgyévben betöltött életkor.

29. § (1) A vizsgálatra rendelt személynek az egészségi alkalmasságvizsgálat során be kell mutatnia
a) határvadász esetén az alkalmasságvizsgálathoz szükséges, kitöltött kérdőívet,
b) a jogviszonyt megelőző alkalmasságvizsgálat esetében a  választott háziorvos által kitöltött, (4)  bekezdés 

szerinti kérdőívet.
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 (2) Nem kell bemutatni az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti háziorvos által kitöltött kérdőívet, ha a  vizsgált személy 
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 
35/H.  §-a alapján önrendelkezési nyilatkozattal hozzájárul az  egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes 
adatának kezeléséhez, és ezáltal az  egészségi alkalmasságvizsgálatot végző orvos az  Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Térben az egészségügyi ellátásai során keletkezett leletekhez, ambuláns lapokhoz, zárójelentésekhez 
hozzáfér. Ebben az  esetben a  rendvédelmi alapellátó orvos az  Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér 
2017.  november 1-jét megelőző időszakokra vonatkozó nyilatkozattételt és dokumentumok bemutatását kérheti 
a jelentkező személytől.

 (3) Az alkalmasságvizsgálathoz szükséges kérdőív tartalmazza
a) a határvadász nevét, rendfokozatát, születési nevét, születési helyét, születési idejét, anyja születési nevét,
b) a határvadász társadalombiztosítási azonosító jelét,
c) a jogviszonyt megelőző alkalmasságvizsgálat esetén az  esetlegesen korábban fennálló hivatásos szolgálati 

jogviszony tényére és a jogviszony megszűnésének időpontjára vonatkozó adatot,
d) a betegségekre, kezelésekre, kórelőzményekre vonatkozó egészségügyi szakmai kérdéseket, amelyeket 

az Alkalmasságvizsgálati Szakmai Protokoll határoz meg,
e) a határvadász nyilatkozatát az adatok valóságnak való megfelelőségéről,
f ) tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy az  egészségi alkalmasságvizsgálat során keletkezett adat kezelése 

a Hszt. 319/I. §-a alapján valósul meg,
g) a határvadász aláírását.

 (4) A jogviszonyt megelőzően kitöltendő háziorvosi kérdőív tartalmazza
a) a jelentkező nevét, születési nevét, születési helyét, születési idejét, anyja születési nevét, lakóhelyét,
b) a jelentkező társadalombiztosítási azonosítási jelét,
c) a jelentkezőnek a háziorvoshoz címzett kérelmét az egészségi alkalmasságvizsgálathoz az egészségi állapotra 

vonatkozó adatok megadására,
d) a betegségekre, kezelésekre, kórelőzményekre vonatkozó egészségügyi szakmai kérdéseket, amelyeket 

az Alkalmasságvizsgálati Szakmai Protokoll határoz meg,
e) a háziorvos tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy a  határvadász állományba jelentkezőnek az  egészségi 

alkalmasságvizsgálathoz közölt adatainak kezelése a Hszt. 319/I. §-a szerint történik,
f ) a háziorvos aláírását, orvosi bélyegzőjének és egészségügyi szolgáltató bélyegzőjének lenyomatát.

30. §  A vizsgált személy egészségi alkalmasságát az  egyéni egészségi sajátosságok figyelembevételével kell minősíteni. 
Az elbírálás során figyelembe kell venni
a) a betegség súlyossági fokát és a vele járó funkcionális zavarokat,
b) a kóros elváltozások gyógyulási hajlamát, a  szervezet kompenzáló képességét, az  elváltozás prognózisát, 

későbbi következményeit, krónikussá válásának lehetőségét,
c) a megbetegedés, elváltozás szolgálatképességet befolyásoló hatását,
d) a vizsgált személy életkorát, a  határvadász beosztás jellegét és sajátosságait, a  megszerzett tapasztalatait, 

képzettségét.

31. § (1) Az  egészségi alkalmasságvizsgálatot az  elvégzett orvosi vizsgálatok és az  észlelt megbetegedés, fogyatékosság 
BNO szerinti kódszámának megjelölésével dokumentálni kell, amely dokumentum a vizsgált személy egészségügyi 
dokumentációjának részét képezi. A  leletek és a  vizsgálati adatok nem kerülnek a  KOMP-rendszerbe, azokat 
az egészségügyi törzskönyvben kell elhelyezni.

 (2) Az  egészségi alkalmasságvizsgálat során írásban rögzíteni szükséges az  egészségfejlesztés tekintetében végzett 
tevékenységeket. A rendvédelmi alapellátó orvos által készített dokumentációt a határvadász aláírja.

11. A pszichológiai alkalmasságvizsgálat

32. § (1) A pszichológiai alkalmasságvizsgálatot az egészségi alkalmasságvizsgálattól elkülönítetten kell elvégezni.
 (2) A  pszichológiai alkalmasságvizsgálat kiterjed a  személyiség egészének, a  kognitív képességeknek, a  társas 

készségeknek, valamint a társadalmi normáknak való megfelelési képességnek a vizsgálatára.
 (3) A pszichológiai alkalmasságot

a) személyiségtesztek,
b) intelligenciatesztek,
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c) papíralapú vagy műszeres figyelemvizsgálatok,
d) az a)–c) pontban meghatározott vizsgálatok kombinációjának , valamint
e) ha a vizsgált személy pszichológiai állapota indokolja kiegészítő vizsgálatok
elvégzésével és a vizsgálat eredményeinek komplex kiértékelésével a vizsgálatot végző pszichológus minősíti.

 (4) A pszichológiai minimumfeltételeket a 2. melléklet tartalmazza.

33. §  A pszichológiai alkalmasságvizsgálatot a KOMP-rendszer támogatásával a vizsgálatot végző pszichológusnak vagy 
az  őt segítő asszisztensnek dokumentálnia kell, amelynek tartalmaznia kell a  végrehajtott vizsgálatok időpontját, 
megnevezését, a végrehajtott vizsgálatok dokumentumait, eredményeit és kiértékelését.

12. A fizikai alkalmasságvizsgálat

34. § (1) Fizikai alkalmasságvizsgálaton csak az  a  jelentkező vehet részt, aki írásbeli nyilatkozat alapján önként, saját 
felelősségére vállalja az  előírt feladatok végrehajtását, és a  jogviszonyt megelőző fizikai alkalmasságvizsgálat 
esetében rendelkezik háziorvosi igazolással.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti háziorvosi igazolás tartalmazza
a) a jelentkező nevét, születési nevét, születési helyét, születési idejét, anyja születési nevét, lakóhelyét,
b) a jelentkező társadalombiztosítási azonosító jelét,
c) a jelentkező háziorvosa felé megfogalmazott kérelmét az igazolás kitöltésére,
d) tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a  fizikai alkalmasságvizsgálat során keletkezett adat kezelése a  Hszt. 

319/I. §-a alapján valósul meg,
e) a jelentkező aláírását,
f ) a háziorvos tájékoztatása érdekében a  fizikai alkalmasságvizsgálaton előforduló mozgásformák rövid 

bemutatását,
g) a háziorvos nyilatkozatát az egészségi adatok ismeretében a fizikai alkalmasságvizsgálaton történő részvétel 

esetleges ellenjavallatairól vagy azok hiányáról,
h) a háziorvos aláírását, orvosi bélyegzőjének és egészségügyi szolgáltató bélyegzőjének lenyomatát.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti háziorvosi igazolás helyett a  rendvédelmi alapellátó orvos által kitöltött igazolás is 
elfogadható akkor, ha a kórelőzményre vonatkozó egészségügyi adatok rendelkezésre állnak.

35. §  A határvadász a fizikai alkalmasságvizsgálaton akkor vehet részt, ha rendelkezik egy éven belül elvégzett egészségi 
alkalmasságvizsgálaton szerzett Egészségileg alkalmas minősítéssel.

36. § (1) A fizikai alkalmasságvizsgálat az egyén fizikai munkavégző képességének vizsgálatára terjed ki.
 (2) A humánigazgatási szerv a fizikai alkalmasság elbírálása szempontjából a vizsgálaton részt vevőket életkor alapján 

két korcsoportba sorolja a következők szerint:
a) I. korcsoport: 40 éves korig,
b) II. korcsoport: 41–55 éves kor között.

 (3) A (2) bekezdés szerinti besorolás alapja a tárgyévben betöltött életkor.

37. § (1) A fizikai alkalmasságvizsgálat során a minimumfeltételeknek való megfelelést kell ellenőrizni.
 (2) A fizikai minimumfeltételek között meghatározott gyakorlatsorok:

a) a mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás,
b) a hanyatt fekvésből felülés, valamint
c) az 1500 méteres síkfutás
mozgásformák.

 (3) A  fizikai minimumfeltételekként meghatározott egyes mozgásformák végrehajtásának leírását a  3.  melléklet 
tartalmazza.

 (4) Az egyes gyakorlatok teljesítéséért legfeljebb 25 pont, így a három gyakorlat végrehajtása esetén összesen 75 pont 
adható. Az egyes gyakorlatokra többletpont nem adható.

 (5) A végrehajtott gyakorlat akkor teljesített, ha a vizsgált személy legalább egy pontot elért.
 (6) A fizikai minimumfeltételek vizsgálatára vonatkozó pontozótáblát a 4. melléklet tartalmazza.
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38. §  A fizikai alkalmasságvizsgálat minősítése
a) „Alkalmas”, ha a  37.  § (2)  bekezdése szerinti gyakorlatokat teljesítette, és a  végrehajtásért kapott pontok 

összege legalább 40 pont,
b) „Alkalmatlan”, ha a  37.  § (2)  bekezdése szerinti gyakorlatok valamelyikét nem teljesítette, vagy 

a végrehajtásért kapott pontok összege 0–39 pont.

39. §  Az alkalmasságvizsgálatot végző sportszakember egészségi alkalmasságvizsgálat elrendelését kezdeményezi 
az  ezredparancsnoknál, ha a  fizikai alkalmasságvizsgálat során olyan rendellenességre utaló jelet tapasztal, amely 
betegség fennállását feltételezi. Ebben az  esetben a  fizikai alkalmasságvizsgálat minősítését csak az  egészségi 
alkalmasságvizsgálatot követően, annak eredménye ismeretében lehet meghozni.

13. A jogviszonyt megelőző alkalmasságvizsgálat

40. § (1) A jogviszonyt megelőző alkalmasságvizsgálat azt vizsgálja, hogy a jelentkező megfelel-e a határvadász beosztáshoz 
kapcsolódó követelményeknek.

 (2) A jogviszonyt megelőző alkalmasságvizsgálat során minden esetben vizsgálni kell az e rendelet szerinti egészségi, 
pszichológiai és fizikai minimumfeltételeket.

 (3) A jogviszonyt megelőző alkalmasságvizsgálat minősítése lehet
a) „Alkalmas”,
b) „Alkalmatlan” vagy
c) „Ideiglenesen alkalmas”.

 (4) „Alkalmas” minősítés esetén a minősítés hat hónapig használható fel.
 (5) „Alkalmatlan” minősítés esetén a  jelölt újabb alkalmasságvizsgálatának lehetséges időpontját 

az  alkalmasságvizsgálatot végző határozza meg, azzal, hogy az  nem lehet kevesebb hat hónapnál, és nem lehet 
több egy évnél. Ha másodfokú eljárásra kerül sor, a  másodfokú eljárásban hozott „Alkalmatlan” minősítés esetén 
a másodfokú döntésben is szükséges ezen időpont meghatározása.

 (6) „Ideiglenesen alkalmas” pszichológiai minősítés akkor adható, ha az önálló intézkedésre való végleges alkalmasság 
megállapításához a pszichológusnak szüksége van a határvadász próbaidő alatt tanúsított szolgálati viselkedésének 
a megismerésére. „Ideiglenesen alkalmas” pszichológiai minősítés esetén a korlátozás a próbaidő leteltéig szól.

 (7) „Ideiglenesen alkalmas” pszichológiai minősítés esetén a  próbaidő leteltét megelőző tizedik napig 
az  ezredparancsnok kezdeményezésére, a  próbaidős határvadászról készített parancsnoki vélemény ismeretében 
a próbaidős határvadász a szolgálatteljesítési helye szerinti, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott 
szerv egészségügyi szolgálatánál foglalkoztatott pszichológus ismételt jogviszonyt megelőző pszichológiai 
alkalmasságvizsgálatot folytat le.

 (8) A (7) bekezdés szerinti ismételt, jogviszonyt megelőző pszichológiai alkalmasságvizsgálat minősítése lehet
a) „Alkalmas” vagy
b) „Alkalmatlan”.

 (9) Ha
a) nem kerül sor a  (7)  bekezdés szerinti ismételt, jogviszonyt megelőző pszichológiai alkalmasságvizsgálatra, 

vagy
b) a (7)  bekezdés szerinti ismételt, jogviszonyt megelőző pszichológiai alkalmasságvizsgálat minősítése 

„Alkalmatlan”,
a Hszt. 319/F.  § (2)  bekezdés e)  pontja alapján az  ezredparancsnok intézkedik a  szerződéses jogviszony azonnali 
hatállyal történő megszüntetésére.

14. Az időszakos alkalmasságvizsgálat

41. § (1) A  jogviszony fennállása alatt végzett időszakos alkalmasságvizsgálat rendszeres időközönként azt vizsgálja, hogy 
a határvadász képes-e a szolgálatellátásában vagy magánéletében fennálló tényező okozta egészségi, pszichikai és 
fizikai megterhelés következményeinek a megfelelő kezelése által megőrizni a határvadász beosztására vonatkozó 
alkalmasságát. Elsődleges célja annak vizsgálata, hogy a határvadász alkalmasságában történt-e változás az utolsó 
alkalmasságvizsgálata óta.
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 (2) Az  időszakos alkalmasságvizsgálat elvégzésének célja az  (1)  bekezdésben meghatározottakon túl a  határvadász 
állomány tagjának egészségi, pszichológiai, fizikai állapotának figyelemmel kísérése, valamint a  megelőzés 
szempontjainak érvényesítése.

 (3) A  határvadász az  időszakos egészségi alkalmasságvizsgálat során egészségfejlesztési prevenciós kérdőívet tölt 
ki. Az  egészségfejlesztési prevenciós kérdőív célja a  határvadász alkalmasságának vizsgálatán túl a  határvadász 
egészségtudatos magatartásának a feltérképezése, továbbá összegzett elemzések készítése a határvadász állomány 
valamennyi tagja egészségfejlesztési törekvéseinek szervezett támogatása érdekében.

 (4) Az egészségfejlesztési prevenciós kérdőívet az alábbi adattartalommal szükséges kialakítani:
a) dohányzásra vonatkozó információk,
b) testmozgásra, sportolásra vonatkozó információk,
c) étkezési szokásokra, alkoholfogyasztásra vonatkozó információk,
d) családi kórelőzmények adatai,
e) alvási szokásokra vonatkozó információk,
f ) a munka, szabadidő eltöltésére vonatkozó információk,
g) egészségi állapot megítélésére vonatkozó információk,
h) tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy az  egészségi, pszichológiai vagy fizikai alkalmasság megállapítására 

irányuló vizsgálat során keletkezett adat kezelése a Hszt. 319/I. §-a alapján valósul meg.
 (5) Az időszakos alkalmasságvizsgálatra évente kerül sor.

42. § (1) Az időszakos egészségi vagy pszichológiai alkalmasságvizsgálat minősítése lehet
a) „Alkalmas”,
b) „Alkalmas gondozással” vagy
c) „Alkalmatlan”.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti minősítés kialakításához az  alkalmasságvizsgálatot végző személy további vizsgálatok 
elvégzését tartja szükségesnek, a szükséges vizsgálatok pontos megjelölésével kiegészítő vizsgálatokat rendelhet el. 
Ebben az  esetben a  határvadásznak az  alkalmasságvizsgálatot végző által meghatározott időtartamban 
–  legfeljebb hatvan napban – szükséges a  vizsgálatot elvégeztetni vagy az  alkalmasságvizsgálatot végző 
személy által elvégezhető vizsgálaton megjelenni. A  kiegészítő vizsgálatok eredményére tekintettel az  időszakos 
alkalmasságvizsgálatot végző dönt az (1) bekezdés szerinti minősítésről.

 (3) Az „Alkalmas gondozással” minősítés
a) akkor adható, ha annak érdekében, hogy a  határvadász hatékonyan tudja ellátni a  szolgálatát, 

elengedhetetlen az orvos vagy a pszichológus rendszeres támogatása, illetve szakmai felügyelete;
b) legfeljebb hat hónapra adható, amely időtartam lejártát követően a minősítést ismételt alkalmasságvizsgálat 

keretében felül kell vizsgálni.
 (4) „Alkalmas gondozással” minősítés ezt követően szükség esetén alkalmanként legfeljebb kilencven nappal 

meghosszabbítható az  ismételt alkalmasságvizsgálat keretében, azzal, hogy az „Alkalmas gondozással” minősítés 
együttes időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot.

 (5) „Alkalmatlan” minősítés akkor adható, ha nem feltételezhető, hogy a határvadász alkalmassága legfeljebb hat hónap 
támogatott időszakon belül visszaállna.

43. §  Az időszakos fizikai alkalmasságvizsgálat minősítése lehet
a) „Alkalmas” vagy
b) „Alkalmatlan”.

44. § (1) „Alkalmas” minősítés esetén a határvadász a határvadász beosztásban tovább folytathatja a szolgálatteljesítést.
 (2) „Alkalmatlan” minősítés esetében a másodfokú időszakos alkalmasságvizsgálat elrendelésére kell intézkedni.
 (3) A  másodfokú időszakos alkalmasságvizsgálat „Alkalmatlan” minősítése esetén intézkedni kell a  jogviszony  

Hszt. 319/F. § (3) bekezdés c) pontja alapján történő megszüntetésére.

45. § (1) Az  időszakos egészségi alkalmasságvizsgálat során kizárólag a  határvadász egészségi állapotának ellenőrzésére, 
az  előző alkalmasságvizsgálat óta kialakult vagy felismert megbetegedések kivizsgálására, gondozásba vételére 
kerül sor.

 (2) A határvadász egészségi alkalmasságát a határvadász beosztásra tekintettel kell elbírálni.
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 (3) Az Alkalmasságvizsgálati Szakmai Protokollban elrendelhető, hogy az  időszakos egészségi alkalmasságvizsgálaton 
a  határvadász a  kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai 
felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a  szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) 
NM  rendeletben meghatározott valamely népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálat leletét bemutassa, azzal, 
hogy a határvadász nem kötelezhető az ott meghatározottnál gyakoribb vizsgálatra.

 (4) A  jogszabályban meghatározott munkaegészségügyi vizsgálatok elvégzésére lehetőség szerint az  időszakos 
egészségi alkalmasságvizsgálat keretében kell intézkedni.

46. § (1) Az  időszakos pszichológiai alkalmasságvizsgálat a  pszichés stabilitásra, a  pszichés terhelhetőségre, a  szolgálati 
feladatokból és a  munkakörnyezetből adódó pszichés megterhelések kezelésére rendelkezésre álló erőforrások, 
stresszkezelési alternatívák felmérésére irányul.

 (2) Az  időszakos pszichológiai alkalmasságvizsgálatot megelőzően a  határvadász állományról való gondoskodás és 
a  megelőzés hatékonyságának növelése érdekében a  közvetlen szolgálati elöljáró visszajelzést tölt ki, amelyben 
ki kell térni a vizsgált személy
a) munkavégzésének színvonalára a megelőző időszakos pszichológiai vizsgálat óta eltelt időtartam értékelése 

alapján,
b) fegyelmi helyzetére a megelőző időszakos pszichológiai vizsgálat óta eltelt időtartam értékelése alapján, és
c) tekintetében esetlegesen felmerült pszichológiai vonatkozású problémákra.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti visszajelzés tartalmát a  kitöltést követően a  vizsgált személlyel ismertetni kell, amelyre 
a  vizsgált személy helyben észrevételt tehet. A  visszajelzést a  vizsgálat megkezdése előtt, „zárt különleges adatot 
tartalmaz” és csak „a rendvédelmi alapellátó pszichológus bonthatja fel” felirattal ellátott borítékban a rendvédelmi 
alapellátó pszichológus részére kell továbbítani.

47. § (1) Az időszakos fizikai alkalmasságvizsgálat során a minimumfeltételek vizsgálata kötelező.
 (2) Az időszakos fizikai alkalmasságvizsgálattól távol maradni egészségi okból csak a rendvédelmi alapellátó orvos által 

kiállított eseti orvosi igazolással lehet.
 (3) Az  ezredparancsnok egységesen alkalmazandó iratminta alkalmazását rendelheti el az  eseti orvosi igazolás 

vonatkozásában. Ilyen döntés hiányában az eseti orvosi igazolás iratmintáját a humánigazgatási szerv alakítja ki.
 (4) Az eseti orvosi igazolás tartalmazza

a) a határvadász következő adatait: név, rendfokozat, születési név, születési hely, születési idő, anyja születési 
neve,

b) az időszakos fizikai alkalmasságvizsgálattól távolmaradás tényét, illetve a  tervezett időszakos fizikai 
alkalmasságvizsgálat időpontját,

c) az időszakos fizikai alkalmasságvizsgálat végrehajtásának legkorábbi várható időpontjának meghatározását,
d) a rendvédelmi alapellátó orvos aláírását és orvosi bélyegzőjének lenyomatát.

 (5) Ha a határvadász az  időszakos fizikai alkalmasságvizsgálaton az eseti orvosi igazolásokkal igazolt orvosi felmentés 
alapján folyamatosan háromszázhatvanöt napot elérő időtartamban nem vesz részt, a közvetlen szolgálati elöljáró 
kezdeményezi az ezredparancsnoknál a soron kívüli egészségi alkalmasságvizsgálat elrendelését.

15. A soron kívüli alkalmasságvizsgálat

48. § (1) A  soron kívüli alkalmasságvizsgálatot az  ezredparancsnok a  szolgálati elöljáró, a  rendvédelmi alapellátó orvos, 
a  rendvédelmi alapellátó pszichológus vagy a  sportszakember javaslatára – írásban köteles elrendelni. A  soron 
kívüli alkalmasságvizsgálat elrendelésére abban az esetben kerül sor, ha kétség merül fel a határvadász egészségi, 
pszichológiai vagy fizikai alkalmasságával kapcsolatban.

 (2) Az ezredparancsnok
a) alkalmasságot befolyásoló körülmény észlelése esetén elrendelheti egyes alkalmasságvizsgálatoknak 

a határvadász állomány egészére vagy meghatározott részére történő soron kívüli elvégzését,
b) soron kívüli alkalmasságvizsgálatot rendel el heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció, 

eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő szolgálati baleset előfordulását követően,
c) soron kívüli egészségi alkalmasságvizsgálatot rendel el a  határvadász betegsége miatti kilencven nap 

egybefüggő keresőképtelenséget követően.
 (3) A (2) bekezdés c) pontja alól kivételt képez a várandósággal összefüggésben vagy a gyermekápolás céljából igénybe 

vett keresőképtelenség időtartama.
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 (4) A  soron kívüli alkalmasságvizsgálat során a  soron kívüliségre okot adó körülmények célzott vizsgálatát kell 
elvégezni.

 (5) A  soron kívüli alkalmasságvizsgálat esetében a  minimumfeltételek vizsgálatára kerül sor, amely lehet egészségi, 
pszichológiai vagy fizikai alkalmasságvizsgálat, vagy ezek kombinációja.

 (6) A  soron kívüli alkalmasságvizsgálat a  keresőképtelenség időtartama alatt is elvégezhető abban az  esetben, 
ha a  határvadász vizsgálható állapotban van, függetlenül attól, hogy szolgálati feladatot aktuálisan nem lát el. 
Ebben az  esetben a  soron kívüli alkalmasságvizsgálat minősítése során a  vizsgáló orvos azt figyelembe véve 
alkot véleményt, hogy a  határvadász aktuális, a  szolgálatképtelenségére okot adó betegségének, betegségeinek 
a jellemző gyógyulási időtartamát követően feltételezhetően visszanyeri-e az egészségi alkalmasságát.

49. §  Ha a soron kívüli egészségi alkalmasságvizsgálat esetén a rendvédelmi alapellátó orvos pszichiátriai szakvélemény 
beszerzését tartja szükségesnek, amely azonban betegség fennállását és így az  egészségi szempontú 
alkalmatlanság megalapozását nem igazolja, ugyanakkor a  pszichológiai alkalmatlanság gyanúja fennáll, 
a  rendvédelmi alapellátó orvos soron kívüli pszichológiai alkalmasságvizsgálat elrendelését kezdeményezi 
a humánigazgatási szerven keresztül az ezredparancsnoknál.

50. § (1) Soron kívüli pszichológiai alkalmasságvizsgálat esetén közvetlen szolgálati elöljárói vélemény beszerzése is 
szükséges annak feltárása érdekében, hogy van-e pszichológiai ok a  soron kívüli alkalmasságvizsgálat alapjául 
szolgáló körülmény hátterében.

 (2) Ha a pszichológiai alkalmasságvizsgálat során a vizsgálatot végző pszichológus olyan rendellenességre utaló jelet 
tapasztal, amely betegség fennállását feltételezi, soron kívüli egészségi alkalmasságvizsgálat elrendelését kell 
kezdeményeznie a humánigazgatási szerven keresztül az ezredparancsnoknál.

 (3) Pszichiátriai megbetegedés gyanúja esetén kötelező a  vizsgált személy pszichiáter szakorvoshoz történő 
továbbküldése, azzal, hogy a soron kívüli egészségi alkalmasságvizsgálatra okot adó körülményt, adatot kizárólag 
a  rendvédelmi alapellátó pszichológus, a  rendvédelmi alapellátó orvos és a  pszichiáter jogosult megismerni. 
Ebben az  esetben a  soron kívüli pszichológiai alkalmasságvizsgálat minősítését csak a  soron kívüli egészségi 
alkalmasságvizsgálatot követően, annak eredménye ismeretében lehet meghozni. Ha a pszichiátriai vizsgálat nem 
igazol pszichiátriai megbetegedést, az  nem befolyásolja a  pszichológiai vizsgálat minősítését, nem korlátozza 
a vizsgálatot végző pszichológust az általa szakmailag indokoltnak tartott minősítés meghozatalában.

 (4) A  soron kívüli pszichológiai vizsgálat végrehajtása érdekében a  közvetlen szolgálati elöljáró a  vizsgálat 
elrendelésekor a  vizsgálat alá vont személyről közvetlen szolgálati elöljárói véleményt készít, amely a  46.  § 
(2) bekezdésében meghatározott visszajelzés tartalmán túl tartalmazza a vizsgált személy
a) szakmai életútjára,
b) jogviszonyának fennállása alatti fegyelmi helyzetére,
c) viselkedésének jellegzetességeire,
d) felettesekkel, munkatársakkal való kapcsolatára, valamint
e) esetleges hangulat- és viselkedésváltozásaira
vonatkozó információkat is.

51. § (1) Soron kívüli fizikai alkalmasságvizsgálat esetén, ha a  sportszakember olyan rendellenességre utaló jelet tapasztal, 
amely betegség fennállását feltételezi, soron kívüli egészségi alkalmasságvizsgálat elrendelése is szükséges annak 
feltárása érdekében, hogy van-e egészségügyi ok a soron kívüli fizikai alkalmasságvizsgálat alapjául szolgáló okok 
hátterében.

 (2) A  fizikai alkalmatlanság esetén elrendelt soron kívüli egészségi alkalmasságvizsgálat során, ha a  határvadász 
„Alkalmas” minősítést kap, az alkalmasságot vizsgáló orvosnak a minősítőlapon nyilatkozni szükséges, hogy állhat-e 
a fizikai alkalmatlanság hátterében egészségügyi ok. Ha az alkalmasságot vizsgáló orvos nyilatkozata alapján fennáll 
a  fizikai alkalmasságot is befolyásoló egészségügyi ok, az  alkalmasságvizsgálatot végző orvosnak javaslatot kell 
tenni az ismételt fizikai alkalmasságvizsgálat végrehajtásának időpontjára is.

52. § (1) A soron kívüli egészségi vagy pszichológiai alkalmasságvizsgálat minősítése lehet
a) „Alkalmas”,
b) „Alkalmas gondozással” vagy
c) „Alkalmatlan”.



10374 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 216. szám 

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti minősítés kialakításához az  alkalmasságvizsgálatot végző személy további vizsgálatok 
elvégzését tartja szükségesnek, a  szükséges vizsgálatok pontos megjelölésével kiegészítő vizsgálatokat rendelhet 
el. Ebben az  esetben a  határvadász köteles az  alkalmasságvizsgálatot végző által meghatározott időtartamban 
legfeljebb hatvan napban a vizsgálatot elvégeztetni vagy az alkalmasságvizsgálatot végző személy által elvégezhető 
vizsgálaton megjelenni. A kiegészítő vizsgálatok eredményére tekintettel az időszakos alkalmasságvizsgálatot végző 
dönt az (1) bekezdés szerinti minősítésről.

 (3) Az „Alkalmas” gondozással minősítés
a) akkor adható, ha annak érdekében, hogy a  határvadász hatékonyan tudja ellátni a  szolgálatát, 

elengedhetetlen az orvos vagy a pszichológus rendszeres támogatása, illetve szakmai felügyelete;
b) legfeljebb hat hónapra adható, amely időtartam lejártát követően a minősítést ismételt alkalmasságvizsgálat 

keretében felül kell vizsgálni.
 (4) „Alkalmas gondozással” minősítés ezt követően szükség esetén alkalmanként legfeljebb kilencven nappal 

meghosszabbítható az  ismételt alkalmasságvizsgálat keretében, azzal, hogy az „Alkalmas gondozással” minősítés 
együttes időtartama sem haladhatja meg a hat hónapot.

 (5) „Alkalmatlan” minősítés akkor adható, ha nem feltételezhető, hogy a határvadász alkalmassága legfeljebb hat hónap 
támogatott időszakon belül visszaállna.

53. §  A soron kívüli fizikai alkalmasságvizsgálat minősítése lehet
a) „Alkalmas” vagy
b) „Alkalmatlan”.

54. § (1) Az  egészségi, pszichológiai vagy fizikai soron kívüli alkalmasságvizsgálaton kapott „Alkalmas” minősítés esetén 
a határvadász a határvadász beosztásban tovább folytathatja a szolgálatteljesítést.

 (2) „Alkalmatlan” minősítés esetén a másodfokú időszakos alkalmasságvizsgálat kötelező elrendelésére kell intézkedni.
 (3) A  másodfokú soron kívüli alkalmasságvizsgálat „Alkalmatlan” minősítése esetén intézkedni kell a  jogviszony 

Hszt. 319/F. § (3) bekezdés c) pontja alapján történő megszüntetésére.

16. Az ismételt alkalmasságvizsgálat

55. § (1) Az  ismételt alkalmasságvizsgálatot abban az  esetben kell elrendelni, ha a  határvadász minősítése egészségi, 
pszichológiai vagy fizikai okból „Alkalmas” gondozással.

 (2) Az  ismételt alkalmasságvizsgálatot az  ezredparancsnok a  minősítés alapján, az  ott meghatározott időtartamra is 
tekintettel rendeli el írásban.

 (3) Az  ismételt alkalmasságvizsgálat célja annak ellenőrzése, hogy az  52.  § (3) és (4)  bekezdésében meghatározott 
időtartam alatt biztosított gondozás elérte-e célját.

56. § (1) Az ismételt alkalmasságvizsgálat minősítése lehet
a) „Alkalmas”,
b) „Alkalmas gondozással”,
c) „Alkalmas gondozással” minősítés meghosszabbítása,
d) „Alkalmatlan”.

 (2) Az  „Alkalmas” gondozással és az  „Alkalmas gondozással” minősítés meghosszabbítása minősítések együttes 
időtartama hat hónap időtartamnál hosszabb nem lehet.

 (3) „Alkalmatlan” minősítés akkor adható, ha a  határvadász alkalmassága a  támogatott időszakot követően 
nem állt vissza, és a  határvadász beosztásra támogatás nélkül nem alkalmas, mert nem tudja teljesíteni 
a minimumkövetelményeket.

 (4) A (3) bekezdés szerinti esetben a másodfokon megismételt alkalmasságvizsgálat elrendelésére kell intézkedni.
 (5) A  másodfokú ismételt alkalmasságvizsgálat „Alkalmatlan” minősítése esetén intézkedni kell a  jogviszony 

Hszt. 319/F. § (3) bekezdés c) pontja alapján történő megszüntetésére.
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17. Közös szabályok a másodfokú eljárásban

57. § (1) Másodfokú eljárásra
a) az 54. § (2) bekezdése és az 56. § (4) bekezdése alapján hivatalból, vagy
b) az a)  pontba nem tartozó, „Alkalmatlan” elsőfokú minősítés ellen az  alkalmasságvizsgálattal érintett 

határvadász fellebbezése alapján kerül sor.
 (2) A határvadász a hivatalból indított eljárás esetén az elsőfokú döntés kézhezvételét követő nyolc napon belül írásban 

észrevétellel élhet.
 (3) Az  alkalmasságvizsgálattal érintett személy az  elsőfokú döntés ellen írásban, a  fellebbezés indokainak 

megjelölésével a  döntés kézhezvételét követő tizenöt napon belül fellebbezést nyújthat be az  első fokon eljárt 
alkalmasságvizsgálatot végző személyhez.

 (4) Az  elsőfokú alkalmasságvizsgálatot végző személy a  rendelkezésre álló iratokat, valamint a  (3)  bekezdés szerinti 
esetben a  fellebbezést az  elsőfokú vizsgálat során keletkezett leletekkel, dokumentumokkal és az  alkalmassági 
minősítést tartalmazó értesítéssel együtt haladéktalanul megküldi a  másodfokú eljárást lefolytató szervezeti 
elemhez.

 (5) A  fellebbezés benyújtását követő vagy hivatalból indított másodfokú eljárás esetén a  másodfokon eljáró személy 
az elsőfokú döntés meghozatalát követő negyvenöt napon belül érdemben dönt.

58. § (1) A  másodfokon eljáró személy a  személyesen jelen lévő határvadász vizsgálata és meghallgatása, valamint 
a rendelkezésre álló dokumentáció alapján dönt. Ha szükséges, a másodfokon eljáró személy a döntés meghozatala 
előtt újabb vizsgálatokat rendelhet el.

 (2) Az érintett határvadász távolmaradása esetén öt napon belül igazolással élhet, ebben az esetben új időpontot kell 
kitűzni a vizsgálatra. Ha a határvadász az ismételten kitűzött vizsgálaton sem jelenik meg, igazolásnak nincs helye, 
ebben az  esetben a  személyes megjelenése nélkül, a  rendelkezésre álló iratok alapján dönt a  másodfokon eljáró 
személy.

18. Közlekedéspszichológiai vizsgálat

59. § (1) Közlekedéspszichológiai vizsgálatot kell végezni a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálattal megállapított 
I. alkalmassági kategória minősítéssel rendelkezők kivételével a  megkülönböztető jelzést használó, valamint 
a speciális gépjármű vezetésére jogosító engedély kiadása előtt.

 (2) A  közlekedéspszichológiai vizsgálatot a  közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 
444/2017. (XII. 27.) Korm. rendeletben meghatározott kritériumok és módszerek figyelembevételével kell elvégezni.

 (3) Közlekedéspszichológiai vizsgálaton csak az vehet részt, aki gépjárművezetőként a közúti járművezetők egészségi 
alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendeletben meghatározott 2. alkalmassági csoportba 
tartozók részére megállapított egészségi alkalmassági minősítéssel, valamint az időszakos pszichológiai alkalmasság 
vizsgálaton szerzett, érvényes „Alkalmas” minősítéssel rendelkezik.

 (4) A  közlekedéspszichológiai vizsgálatot első fokon a  Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, másodfokon 
az Országos Rendőr-főkapitányság végzi.

 (5) A  megkülönböztető jelzést használó és speciális gépjárművek vezetőinek előzetes és ezt követően ötévente 
rendszeres közlekedéspszichológiai vizsgálaton kell részt vennie.

 (6) A közlekedés-pszichológiai vizsgálaton kizárólag „Megfelelő” vagy „Nem megfelelő” értékelés adható.

19. A szolgálati lőfegyver ideiglenes bevonásának szabályai

60. § (1) A rendvédelmi alapellátó orvos vagy a rendvédelmi alapellátó pszichológus a  (2) bekezdés szerinti kórképek vagy 
állapotok fennállása esetén, a határvadász közvetlen szolgálati elöljárójánál kezdeményezi a határvadász szolgálati 
lőfegyverének ideiglenes bevonását.

 (2) A szolgálati lőfegyver ideiglenes bevonására az alábbi kórképek és állapotok fennállása esetén kerülhet sor:
a) különböző típusú depressziók,
b) idült alkoholizmus, kábítószerrel és kábítószer-, illetve pszichotróp anyag tartalmú gyógyszerrel való 

visszaélés, illetve függőség,
c) organikus pszichoszindróma,
d) delíriumot megelőző állapot vagy delírium utáni állapot,
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e) prepszichotikus állapotok, pszichózisok,
f ) krízishelyzet, szuicid veszélyeztetettség,
g) kialakult vagy kialakulóban lévő kóros személyiségfejlődés,
h) tudatzavarral vagy görcsállapottal járó betegségek,
i) egyéb, az a)–h) pontban meghatározottakat előidéző kóros állapotok, betegségek, valamint
j) a lőfegyver biztonságos használatát befolyásoló más betegségek, kóros állapotok.

 (3) A lőfegyver orvosi vagy pszichológiai indokok alapján történő ideiglenes bevonását a rendvédelmi alapellátó orvos 
vagy rendvédelmi alapellátó pszichológus a vonatkozó szakorvosi leletek és vizsgálati eredmények alapján szóban 
haladéktalanul, továbbá azt követően az  első munkanapon írásban kezdeményezi az  érintett közvetlen szolgálati 
elöljárójánál. Ezzel egyidejűleg, ha az  orvosi szempontból indokolt, az  érintettet a  rendvédelmi alapellátó orvos 
keresőképtelennek nyilvánítja.

 (4) A szolgálati lőfegyver ideiglenes bevonásával egyidejűleg – ha az ezt indokoló állapot észlelése nem az e rendelet 
szerinti soron kívüli alkalmasságvizsgálat keretében történt – haladéktalanul intézkedni kell a soron kívüli egészségi 
vagy soron kívüli pszichológiai alkalmasságvizsgálat elrendelésére és elvégzésére.

 (5) Ha a  határvadász önvédelmi lőfegyver tartására engedéllyel rendelkezik és szolgálati lőfegyverét ideiglenesen 
bevonták, a  közvetlen szolgálati elöljáró a  szolgálati lőfegyver ideiglenes bevonásáról az  önvédelmi lőfegyver 
tartását engedélyező hatóságot soron kívül értesíti. A közvetlen szolgálati elöljáró soron kívül értesíti az önvédelmi 
lőfegyver kiadását engedélyező hatóságot akkor is, ha a szolgálati lőfegyver ideiglenes bevonásának oka megszűnt.

IV. FEJEZET
AZ ILLETMÉNY

20. Az illetmény megállapítása és folyósításának rendje

61. § (1) A határvadász havonta 300 000 Ft alapilletményre jogosult. A szerződésben rendelkezni szükséges az alapilletményről, 
továbbá rögzíteni kell a pótlékokra vonatkozó szabályozást.

 (2) A határvadász a sikeres határvadász vizsga letételéig tartó időszakban kizárólag alapilletményre jogosult.

62. § (1) Az  illetmény megállapítását tartalmazó szerződés kiadmányozásra történő előterjesztése előtt a  gazdasági szerv 
vezetője a  tervezetet költségvetési szempontból megvizsgálja, és a  költségvetési fedezet rendelkezésre állását 
igazolja. Ha a  költségvetési fedezet nem biztosított, a  tervezetet ezzel a  megjegyzéssel visszaküldi az  előkészítő 
humánigazgatási szervnek.

 (2) Az  ezredparancsnok a  tervezett munkáltatói intézkedést a  gazdasági szerv vezetőjének a  költségvetési fedezetre 
vonatkozó nyilatkozata hiányában nem kiadmányozhatja.

63. § (1) A  humánigazgatási szerv az  illetmény megállapítására vagy módosítására vonatkozó szerződés két példányát 
a kiadmányozást követően haladéktalanul megküldi a gazdasági szervnek.

 (2) A  gazdasági szerv gondoskodik a  szerződés vagy annak illetményfolyósítás szempontjából nélkülözhetetlen 
adatainak a Magyar Államkincstár részére történő megküldésére.

 (3) A  szerződést úgy kell kiadmányozni, hogy a  (2)  bekezdés szerinti adatszolgáltatás a  Magyar Államkincstár részére 
tárgyhó 15-ig megtörténhessen. Ettől eltérni csak rendkívül indokolt esetben lehet.

64. § (1) A  jogszabályban meghatározottak szerint elrendelt és nyilvántartott, a  tárgyhónapban teljesített túlszolgálat 
idejére járó távolléti díj kiszámításakor teljesített túlszolgálat percben kiszámított idejét össze kell adni. A teljesített 
túlszolgálatot órában és percben meg kell állapítani úgy, hogy amennyiben a teljes óra feletti maradék idő harminc 
percnél kevesebb, fél óraként, amennyiben több, azt teljes óraként kell figyelembe venni.

 (2) A Hszt. 134. § (2) bekezdése szerinti, többhavi időkeretben szolgálatot teljesítők esetében a túlszolgálat összesítését 
és ellentételezését az időkeret leteltekor kell végrehajtani.

 (3) A  pénzben megtérítendő tárgyhavi túlszolgálat összesítését a  tárgyhónapot követő hónap tizedikéig kell 
a rendvédelmi szerv gazdasági szervéhez eljuttatni.
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21. A pótlékok megállapítása és folyósításának rendje

65. § (1) A határvadász szolgálati pótlék mértéke teljesített óránként 570 Ft.
 (2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően, azon határvadász részére, aki jelentős fizikai igénybevétellel járó, magasabb 

felkészültséget igénylő, támogató-kommandó határvadász feladatot lát el, a határvadász szolgálati pótlék mértéke 
teljesített óránként 1140 Ft.

66. § (1) Az  éjszakai szolgálatteljesítésről, valamint a  készenlét és kiemelt készenlét időtartamáról teljesített óránként 
nyilvántartást kell vezetni és azt a tárgyhónapot követő hónap 5-éig összesítve a gazdasági szerv részére meg kell 
küldeni.

 (2) Az  éjszakai, a  készenléti és a  kiemelt készenléti pótlékot a  tárgyhónapot követő hónapra esedékes illetménnyel 
együtt kell folyósítani.

V. FEJEZET
RUHÁZATI ELLÁTÁS

22. A határvadász ruházati ellátása

67. § (1) A határvadász részére rendszeresített egyenruházati termékeket és felszerelési cikkeket az 5. melléklet tartalmazza.
 (2) Az országos rendőrfőkapitány meghatározza

a) az egyenruházati termékek és felszerelési cikkek beszerzésének, rendelkezésre állásának, folyamatos 
utánpótlásának módját,

b) az öltözködési előírások betartásának ellenőrzését,
c) az egyenruha-ellátással kapcsolatos általános követelményeket és a felelősség szabályait,
d) az alapellátáshoz szükséges egyenruházati termékek és felszerelési cikkek leadásának vagy megváltásának 

rendjét,
e) a határvadász jogviszonyának megszűnését vagy megszüntetését követően a  munkáltató által bevont, 

de utánpótlásra még alkalmas egyenruházati termék és felszerelési cikk felhasználásának rendjét.

68. § (1) A  határvadászt egyenruhával a  munkáltató látja el, azzal, hogy az  egyenruha a  munkáltató tulajdona, 
azt a határvadász a jogviszony fennállása alatt jogosult használni.

 (2) Az  egyenruha – a  használatból történő kivonása esetén – más célra csak a  jelzések eltávolítását követően 
használható fel.

 (3) A  munkáltató gondoskodik arról, hogy a  határvadász az  alapellátás és ruházati utánpótlási ellátás alapvető 
szabályait, valamint az ezzel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit megismerje.

69. § (1) Az  alapellátásra való jogosultság kezdő időpontja a  határvadász vizsga sikeres elvégzésének időpontja. 
Az  alapellátás kiadásának terhelési időpontja a  jogosultság kezdő hónapjának első napja. A  határvadász 
az alapellátás terhelési időpontjától számított 13. hónap első napján egyenruházati kiegészítésre jogosult.

 (2) Az alapellátás kiadásakor a határvadásszal közölni kell
a) a ruházati termékek tervezett viselési idejét,
b) az utánpótlás időpontját és módját,
c) azt, hogy a ruházat tisztíttatása, karbantartása a határvadász kötelessége.

70. §  A határvadász egyenruházatát csak feladatai ellátása során, valamint a munkába utazás vagy a munkából történő 
hazautazás céljából, a  lakóhelye és a  szolgálatteljesítési helye közötti legrövidebb útvonalon viselheti, egyéb 
esetekben az egyenruházat viselése tilos.

71. § (1) A  határvadász a  megengedett, továbbá a  feladatellátás során az  egyenruha jellegén változtató ruhaneműt nem 
viselhet.

 (2) Ha a  határvadász jogviszonya megszűnik vagy azt megszüntetik, a  kiadott ruházati termékeket és felszerelési 
cikkeket – a  munkáltató által meghatározottak kivételével – haladéktalanul be kell vonni, és azt további ruházati 
utánpótlási készletként kell hasznosítani.
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VI. FEJEZET
A HATÁRVADÁSZ JOGVISZONYRA VONATKOZÓ EGYÉB RENDELKEZÉSEK

23. A kártérítési felelősség

72. §  A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről 
szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendeletet [a továbbiakban: R2.] az  R2. II/A. Fejezete kivételével alkalmazni kell 
a határvadászra, azzal, hogy
a) szolgálati viszonyon a szerződéses határvadász jogviszonyt,
b) hivatásos állomány tagján a határvadászt,
c) szolgálati beosztáson a határvadász beosztást,
d) állományilletékes parancsnokon a Készenléti Rendőrség Határvadász Ezred ezredparancsnokát
kell érteni.

24. A fegyelmi felelősség

73. § (1) A  belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról 
szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendeletet (a  továbbiakban: R3.) a  határvadászra – a  (2)–(4)  bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével – alkalmazni kell, azzal, hogy
a) a hivatásos állomány tagján a határvadászt,
b) szolgálati viszonyon a szerződéses határvadász jogviszonyt,
c) állományilletékes parancsnokon a Készenléti Rendőrség Határvadász Ezred ezredparancsnokát
kell érteni.

 (2) A határvadászra az R3. I–IV. Fejezetét az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
 (3) A határvadászra az R3. 12. §-a, 34. § (2)–(7) bekezdése, 36. §-a, 37. §-a, továbbá V. Fejezete nem alkalmazható.
 (4) Az  R3. 17.  § (2)  bekezdésétől eltérően a  határvadász esetében a  fegyelemsértés súlyára tekintettel a  beosztásból 

felfüggesztésnek akkor van helye, ha a  kialakult joggyakorlat alapján előreláthatólag a  fegyelmi felelősség 
megállapítása esetén a jogviszonyt érintő fenyítés kiszabása várható.

25. A baleset, betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggésének megállapítása

74. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-
egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendeletet a  határvadászra 
alkalmazni kell.

26. A szolgálati igazolvány és a szolgálati jelvény

75. § (1) A  belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának 
rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendeletet 
(a továbbiakban: R4.) a határvadászra az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, azzal, hogy a hivatásos 
állomány tagján a határvadászt kell érteni.

 (2) Az  R4. 2.  § (2)  bekezdésétől eltérően a  szolgálati igazolvány a  határvadásznak az  általános rendőrségi feladatok 
ellátására létrehozott szerv állományába tartozását, a fegyverviselésre és az intézkedésre való jogosultságát igazolja.

 (3) Az R4. 2. § (5) bekezdésétől eltérően a határvadász szolgálati igazolványa tartalmazza
a) a Hszt. 18. § (3) bekezdésében meghatározottakat,
b) a rendőrség címerét,
c) a SZERZŐDÉSES HATÁRVADÁSZ feliratot,
d) a határvadász angol megnevezését,
e) a határvadász jogosultsági körét, valamint állományviszonyának megnevezését, az igazolvány érvényességét,
f ) a kibocsátó hatóság kódját,
g) az igazolvány kitöltésének dátumát,
h) a gépi kódot, továbbá
i) a határvadász jogviszonyra utalást.
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 (4) A  határvadász szolgálati igazolvány adattartalmának leírását és az  egyes adatok szolgálati igazolványon történő 
elhelyezését a 6. melléklet tartalmazza.

76. § (1) A  határvadász szolgálati jelvényére, a  szolgálati jelvénnyel történő ellátására a  belügyminiszter irányítása alatt 
álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az  ilyen szerveknél szolgálati 
jogviszonyban álló személyek szolgálati jelvénnyel történő ellátásának rendjével összefüggő szabályokról szóló 
32/2015. (VI. 16.) BM rendeletet a  határvadászra az  e  rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy 
a hivatásos állomány tagján a határvadászt kell érteni.

 (2) A határvadász szolgálati jelvényének leírását a 7. melléklet tartalmazza.

27. Az elismerések

77. § (1) A  belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendeletet 
(a továbbiakban: R5.) a határvadászra az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy
a) a hivatásos állomány tagján a határvadászt kell érteni,
b) a szolgálati idő számítása szempontjából kizárólag az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott 

szerv állományában töltött idő vehető figyelembe,
c) a korábban hivatásos szolgálati jogviszonyban töltött idő a szolgálati időbe beszámít.

 (2) A határvadász a kiemelkedő munkavégzésért a következő elismerésekben részesíthető:
a) írásbeli dicséret,
b) miniszteri elismerő oklevél,
c) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott rendvédelmi szerv vezetőjének elismerő oklevele,
d) pénz- vagy tárgyjutalom,
e) a miniszter által adományozott, névre szóló szál- vagy lőfegyver, emléktárgy,
f ) hazai vagy külföldi jutalomüdülés.

 (3) A (2) bekezdés szerinti elismerésben részesítésének feltételei és rendje tekintetében az R5. 26–28. és 31. alcímét és 
VII. Fejezetét a határvadászra alkalmazni kell azzal, hogy a  (2) bekezdés d) és f ) pontja szerinti elismerés esetében 
az országos rendőrfőkapitány határozza meg az egyes elismerések legmagasabb értékét.

 (4) A határvadászra az R5. I. Fejezete, II. Fejezete, III. Fejezete, IV. Fejezete nem alkalmazható.

28. Szociális támogatás és a kegyeleti gondoskodás

78. §  A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható 
szociális támogatásról és a  kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 6/2013. (III. 27.) 
BM rendeletet a határvadászra alkalmazni kell azzal, hogy a határvadász a személyi állomány tagja.

29. A fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos támogatás

79. §  A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak 
és a  hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel 
kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről szóló 11/2013. (IV. 23.) BM rendeletet 
a határvadászra alkalmazni kell azzal, hogy a határvadász is jogosult az abban foglalt költségtérítésekre.

30. Kötelező védőoltás

80. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési 
feladatainak ellátásáról, valamint a  védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendeletet 
a határvadászra alkalmazni kell azzal, hogy a határvadász a személyi állomány tagja.
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31. A tulajdonjog gyakorlásának korlátozása

81. § (1) A  belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai által 
szolgálatban birtokban tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénzt 
helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól szóló 21/2015. (VI. 15.) BM rendeletet (a  továbbiakban: R6.) 
a határvadászra – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – alkalmazni kell.

 (2) A határvadászra az R6. 2/A. §-a nem alkalmazható.

32. A szolgálatképes állapot megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése

82. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak 
szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a  befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok 
köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól szóló 22/2015. (VI. 15.) BM rendeletet a határvadászra alkalmazni 
kell azzal, hogy a hivatásos állomány tagján a határvadászt kell érteni.

33. A technikai ellenőrzés

83. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai esetében 
a technikai ellenőrzés szabályairól szóló 23/2015. (VI. 15.) BM rendeletet a határvadászra alkalmazni kell azzal, hogy 
a hivatásos állomány tagján a határvadászt kell érteni.

34. A személyügyi igazgatás egyéb szabályai

84. § (1) Az R1.-et – az R1. I–VII. Fejezete kivételével és az ezen alcím szerinti kivételekkel – a határvadászra alkalmazni kell, 
azzal, hogy ahol az R1. a hivatásos állomány tagjáról rendelkezik, ott e  rendelet alkalmazása során a határvadászt 
kell érteni.

 (2) Az R1. VIII. Fejezetét a 85. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

85. § (1) Az R1. 71. § (1) és (2) bekezdésétől eltérően a határvadász vezényléses szolgálati időrendszerben teljesít szolgálatot.
 (2) Az R1. 72. § (5) és (5a) bekezdésétől eltérően a határvadász esetén a vezényléses szolgálati időrendszerben a napi 

szolgálatteljesítési idő – figyelemmel arra, hogy a heti szolgálatteljesítési idő meghaladhatja a heti negyven órát, de 
a heti szolgálatteljesítési idő négyhavi átlagban a heti 48 órát nem haladhatja meg – legalább négy óra és legfeljebb 
tizenhat óra időtartamban határozható meg.

 (3) Ha a  határvadászt a  napi tényleges szolgálatteljesítés befejezését követően arra kötelezik, hogy pihenőidejében 
meghatározott feladatokra történő igénybevétel céljából rendelkezésre álljon, a tényleges szolgálatteljesítés nélküli 
rendelkezésre állás időtartama készenlétnek minősül. Ha ilyen rendelkezésre állási kötelezettség a határvadászt nem 
terheli, a szolgálatteljesítési idő leteltét követő időtartam nem tekinthető sem túlszolgálatnak, sem készenlétnek.

 (4) A humánigazgatási szerv a határvadászt megillető alap- és pótszabadság mértékét évente, valamint a  jogosultság 
változását követően megállapítja, és azt az érintett tudomására hozza

 (5) Az R1. 78. § (2) bekezdésétől eltérően a szabadság nyilvántartását, a szabadságolási terv elkészítését és a szabadság 
kiadásának tervezését határvadász századonként a  szolgálati feladatok függvényében és az  érintettek igényének 
figyelembevételével az állományilletékes parancsnok intézkedése szerint kell végrehajtani.

35. Költségtérítések és juttatások

86. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban 
álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a  folyósítás szabályairól szóló 
33/2015.  (VI.  16.) BM rendelet 17–38.  §-át, valamint V. Fejezetét a  határvadászra alkalmazni kell azzal, hogy 
a hivatásos állomány tagján a határvadászt kell érteni.
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36. Az egészségügyi és pszichológiai alapellátás

87. § (1) A  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos 
szolgálati jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak egészségügyi és pszichológiai ellátással 
összefüggő kérdéseiről szóló 2/2021. (I. 14.) BM rendelet (a  továbbiakban: R7.) 4. és 13.  §-át a  határvadászra 
alkalmazni kell.

 (2) Az R7. 12. §-át a határvadász esetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az R6. 12. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti pszichológiai gondozásra akkor kerül sor, ha a  határvadász pszichológiai alkalmasságvizsgálata során 
az alkalmasságot megállapító rendvédelmi alapellátó pszichológus „Alkalmas gondozással” minősítést adott.

VII. FEJEZET
A HATÁRVADÁSZ KÉPZÉS

37. A határvadász képzés szervezése

88. § (1) A határvadász képzését (a továbbiakban: képzés) a beiskolázó szerv kezdeményezi.
 (2) Az  országos rendőrfőkapitány – a  képzés- és vizsgaszervező közreműködésével – a  munkáltató (e fejezet 

alkalmazásában a továbbiakban: beiskolázó szerv) erre irányuló kezdeményezése alapján gondoskodik
a) a képzéshez szükséges oktatókról,
b) a képzés és vizsgáztatás helyszínéről,
c) az elméleti oktatáshoz kapcsolódó segédanyagokról,
d) a gyakorlati oktatáshoz szükséges eszközökről.

 (3) A  beiskolázó szerv a  Hszt. szerinti szerződést, valamint a  beiskolázási dokumentumokat megküldi a  képzés- és 
vizsgaszervezőnek.

 (4) A  képzés- és vizsgaszervező a  képzésre a  beiskolázást rögzíti, és a  képzés megkezdését megelőzően soron kívül 
értesíti a  határvadászt és a  beiskolázó szervet a  képzés időpontjáról, helyszínéről, a  képzéssel és a  határvadász 
vizsgával kapcsolatos információkról.

 (5) A  képzés- és vizsgaszervező – a  beiskolázó szerv által javasolt ütemezéssel összhangban – folyamatosan 
gondoskodik a képzések és a határvadász vizsgák megszervezéséről.

 (6) A  képzés- és vizsgaszervező a  határvadász képzésének helyszínét a  határvadász leendő szolgálatteljesítési helyét, 
állandó lakóhelyét és a beiskolázandó létszámot figyelembe véve választja meg.

89. § (1) A képzésre az oktatókat a képzés- és vizsgaszervező kéri fel.
 (2) Oktatóként a  beiskolázó szerv, a  képzés- és vizsgaszervező, valamint a  megyei rendőr-főkapitányságok, valamint 

a  rendvédelmi technikumok képzés- és vizsgaszervező által szervezett módszertani felkészítésén részt vett, 
rendészeti oktatási tapasztalattal rendelkező hivatásos állományú tagja, rendvédelmi igazgatási alkalmazottja vagy 
munkavállalója kérhető fel.

38. A képzés

90. § (1) A képzés időtartama 180 tanóra (160 óra), amely elméleti és gyakorlati részből áll.
 (2) A képzésen való részvétel kötelező.
 (3) A  képzésről történő megengedett hiányzás az  összes óraszám 10%-a. A  10%-ot meghaladó távollét esetében 

a képzésen részt vevő határvadász vizsgára nem bocsátható.
 (4) A  képzés más rendészeti képzésbe történő beszámítása tekintetében a  szakképzésről szóló törvény és 

a felnőttképzésről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

91. § (1) A képzés
a) négy képzési tananyagegységből, valamint
b) szerződéses határvadász vizsgából
áll.
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 (2) A képzési tananyag a következő tananyagegységekből épül fel:
a) I. Tananyagegység: Szerződéses határvadász rendészeti szakmai ismeretek,
b) II. Tananyagegység: Szerződéses határvadász jogi ismeretek,
c) III. Tananyagegység: Szerződéses határvadász lövészeti és intézkedéstaktikai ismeretek,
d) IV. Tananyagegység: Határrendészeti, határőrizeti és határfogalom-ellenőrzési ismeretek.

92. §  A képzés programját az országos rendőrfőkapitány hagyja jóvá.

39. A határvadász vizsga

93. §  A határvadász vizsgára jelentkezés feltétele a  képzés valamennyi tananyagegységén való részvétel a  90.  § 
(3) bekezdésére figyelemmel, valamint a 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott tananyagegység keretében 
a vizsgalövészet eredményes teljesítése.

94. §  A beiskolázó szerv vezetője vagy az általa kijelölt személy jogosult a határvadász vizsga lebonyolítását ellenőrizni.

95. § (1) A határvadász vizsga során a vizsgabizottság egy elnökből és két tagból áll.
 (2) A  határvadász vizsga előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a  határvadász 

vizsga vizsgajegyzőkönyvének az elkészítését a határvadász vizsga jegyzője végzi el.

96. § (1) A  képzés az  elméleti és gyakorlati vizsgarészt magában foglaló határvadász vizsgával zárul. A  határvadász vizsga 
során a határvadász a Hszt. 319/G. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott ismeretekből elméleti és gyakorlati 
formában, szóban ad számot.

 (2) A  határvadász vizsga vizsgakövetelményeit az  (1)  bekezdés szerinti témakörök vonatkozásában a  határvadász 
három elméleti és egy gyakorlati feladat végrehajtásával teljesíti.

97. § (1) A határvadász vizsga lebonyolításának részletes rendjét a 8. melléklet szerinti vizsgaszabályzat tartalmazza.
 (2) A 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott tananyagegység részét képező vizsgalövészet során teljesítendő 

feladatokat a 9. melléklet tartalmazza.

40. Ismeretmegújító képzés és vizsga

98. §  Az ismeretmegújító képzésre a 38. és 39. alcímben foglalt rendelkezéseket a 99. §-ban meghatározott eltérésekkel 
kell alkalmazni.

99. § (1) Az ismeretmegújító képzés időtartama: három nap (40 perces tanórákkal 27 tanóra).
 (2) Az ismeretmegújító képzés

a) a határvadász feladatkör ellátásához szükséges határellenőrzési szakmai ismeretek és jogszabályok, valamint 
ezen jogszabályok gyakorlatban történő alkalmazásának ismertetéséből,

b) a rendszeresített kényszerítő eszközök alkalmazására vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretek 
elmélyítéséből, alap lőgyakorlatból, valamint

c) ismeretmegújító vizsgából
áll.

 (3) Az  ismeretmegújító vizsgára jelentkezés feltétele az  ismeretmegújító képzésen való részvétel, valamint 
az alaplőgyakorlat eredményes teljesítése.

 (4) Az ismeretmegújító képzés programját az országos rendőrfőkapitány évente hagyja jóvá.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 216. szám 10383

41. A vizsgák halasztása

100. § (1) A  vizsgázó legfeljebb egy alkalommal, legkésőbb a  határvadász vizsgát, illetve az  ismeretmegújító vizsgát 
megelőzően 5 nappal kérelmezheti a vizsga elhalasztását a képzés- és vizsgaszervező által meghatározott módon.

 (2) A  vizsgázó közvetlen szolgálati elöljárójának javaslata alapján a  képzés- és vizsgaszervező elbírálja a  halasztási 
kérelemben foglaltakat, és dönt a  halasztott vizsga időpontjáról. A  kérelemnek helyt adó döntés esetén az  új 
vizsgaidőpontot – a Hszt. 319/G. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a halasztási kérelem benyújtásától 
számított 30 napon belüli időpontban kell biztosítani.

 (3) Ha a  vizsgán a  vizsgázó nem jelenik meg, a  vizsgát követő 5 napon belül a  képzés- és vizsgaszervező által 
meghatározott módon igazolási kérelemmel élhet, amely alapján – annak elfogadása esetén – az  elmulasztott 
vizsga időpontjának kijelölésére a (2) bekezdésben foglaltak az irányadók.

 (4) Amennyiben az  igazolási kérelmet a  képzés- és vizsgaszervező elutasítja, úgy kell tekinteni, mintha a  vizsgázó 
a vizsgán nem megfelelt minősítést kapott volna.

42. A képzés és a határvadász vizsga helyett elfogadható szakképzettségek, szakképesítések

101. § (1) A képzés és a határvadász vizsga helyett elfogadható felsőfokú végzettségnek minősül
a) a Kossuth Lajos Katonai Főiskola határőr szakán,
b) a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem) határőr szakán, valamint
c) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar (a jogelőd Rendőrtiszti Főiskola) közrendvédelmi, 

közlekedésrendészeti, bűnügyi, igazgatásrendészeti és határrendészeti, rendvédelmi szervező szakirányú 
továbbképzési szakán

szerzett végzettség.
 (2) A képzés és a határvadász vizsga helyett elfogadható felsőfokú képzettségnek minősül

a) a rendőrszervező (tiszt) szakképesítés,
b) a rendészeti szervező szakképesítés [bűnügyi szervező, határrendészeti szervező, közlekedési és 

közrendvédelmi szervező (OKJ 62 861 01)].
 (3) A képzés és a határvadász vizsga helyett elfogadható középfokú szakmai képzettségnek minősül

a) a rendőr tiszthelyettes szakképzettség,
b) a közbiztonsági rendőrjárőr vagy határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr szakképesítés,
c) a Kun Béla zászlósképző iskolán szerzett rendőr képzettség,
d) a rendőr tiszthelyettes (bűnügyi rendőr, határrendészeti rendőr, közlekedési rendőr, közrendvédelmi rendőr), 

OKJ 54 861 01 számú szakképesítés,
e) a rendőr tiszthelyettes részszakképesítés (OKJ 51 861 01-03),
f ) a rendvédelmi technikumokban, illetve jogelődjeikben (határőr kiképző és továbbképző intézetek, 

határrendészképző szakiskolák, határrendész szakközépiskolák, rendőr szakközépiskolák rendészeti 
szakközépiskolák, rendészeti szakgimnáziumok) iskolarendszerű, illetve iskolarendszeren kívüli képzésben 
szerzett végzettségek, képzettségek.

102. § (1) A  101.  §-ban meghatározottak szerinti végzettséggel, képzettséggel rendelkező határvadász képesítési 
követelménynek megfelelőségéről a képzés- és vizsgaszervező igazolást állít ki.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti igazolással rendelkező határvadász a határvadász feladatai ellátását megelőzően a 40. alcím 
szerinti ismeretmegújító képzésen és vizsgán köteles részt venni.

VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

43. Hatályba léptető rendelkezések

103. §  Ez a rendelet 2023. február 1-jén lép hatályba.
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44. Átmeneti rendelkezések

104. §  A 40.  §-t az  e  rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő, jogviszonyt megelőző pszichológiai 
alkalmasságvizsgálatok során alkalmazni kell.

45. A szerződéses határvadászokról szóló 19/2022. (VII. 15.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

105. §  Hatályát veszti a szerződéses határvadászokról szóló 19/2022. (VII. 15.) BM rendelet.

46. A szerződéses határvadászok képzéséről és vizsgáztatásáról szóló  
23/2022. (VII. 29.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

106. §  Hatályát veszti a szerződéses határvadászok képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 23/2022. (VII. 29.) BM rendelet.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 47/2022. (XII. 27.) BM rendelethez

Az egészségi minimumfeltételek

 1. Az egészségi alkalmasságot külön mérlegelés nélkül kizáró egészségi okok:
1.1. Eszméletvesztéssel, illetve agyi oxigénhiánnyal járó kórkép (bel- és ideggyógyászat).
1.2. Veleszületett, vagy szerzett mentális károsodás.
1.3. Alkoholizmus, narkománia.
1.4. Személyiségzavarok.
1.5. Elmebetegség bármely formája.
1.6. Heveny fertőző megbetegedés.
1.7. Terhesség.

 2. Szemészeti szempontból szakorvosi véleményezést igénylő megbetegedések, melyeknél az  alkalmasságot csak 
szemész szakorvos véleménye alapján lehet megállapítani:
2.1. Egyszeműség, kancsalság, féloldali vagy kétoldali lencsehiány, ha a  célzó (jobbkezes egyénnél a  jobb, 

balkezes egyénnél a bal) szemen a látóélesség korrekció nélkül 1,0-nál rosszabb.
2.2. Adaptációs zavar.
2.3. Csőlátótér.

 3. Ideggyógyászati és fül-orr-gégészeti szempontból szakorvosi véleményezést igénylő egyéb megbetegedések, 
melyeknél az alkalmasságot csak ideggyógyász és fül-orr-gégész szakorvos véleménye alapján lehet megállapítani:
3.1. Beszéd útján történő kommunikáció nehezített volta (hangképzési, beszéd- és/vagy hallászavar).
3.2. Egyensúlyzavarral járó kórképek.

 4. Ideggyógyászati szempontból szakorvosi véleményezést igénylő egyéb megbetegedések, melyeknél 
az alkalmasságot csak ideggyógyász szakorvos véleménye alapján lehet megállapítani:
4.1. Érzészavarok, amelyek a lőfegyver biztonságos kezelését megakadályozzák.
4.2. A passzív és aktív mozgásrendszer (csont-, ízület-, izomrendszer) minden, a fogáskészséget vagy a lőfegyver 

kezelését gátló veleszületett vagy szerzett rendellenessége.
4.3. A  központi és perifériás idegrendszer bármilyen betegsége és annak maradványtünetei, ha olyan 

funkciókiesést okoznak, hogy a lőfegyver biztonságos használatát befolyásolják.
 5. Kardiológiai szempontból szakorvosi véleményezést igénylő egyéb megbetegedések, melyeknél az alkalmasságot 

csak kardiológus szakorvos véleménye alapján lehet megállapítani:
5.1. Olyan állapotok, amelyekben az akut szívelégtelenség hirtelen, bármikor felléphet.
5.2. A keringési szervek gyógyszerrel nem befolyásolható idült elégtelensége.
5.3. A szív ingerképzési, ingervezetési zavarai. 
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2. melléklet a 47/2022. (XII. 27.) BM rendelethez

A pszichológiai minimumfeltételek

 1. A személyiség egészével kapcsolatos elvárások
1.1. Kiegyensúlyozott pszichés állapot.
1.2. Életkornak megfelelő érettség.
1.3. Átlagos érzelmi-indulati kontroll.
1.4. Átlagos pszichés terhelhetőség, stresszel való megküzdési képesség.
1.5. Átlagos alkalmazkodási képesség.
1.6. Átlagos teljesítménymotiváció.

 2. Kognitív képességekkel kapcsolatos elvárások
2.1. Átlagos intellektuális képességek.
2.2. Átlagos figyelmi, szenzomotoros képességek.

 3. Társas készségekkel kapcsolatos elvárások
3.1. Átlagos szóbeli kommunikációs készségek (beszédzavar, beszédhiba nélküli).
3.2. Átlagos írásbeli kommunikációs készségek.

 4. Társadalmi normáknak való megfelelés
4.1. Átlagos felelősségtudat.
4.2. Szabálykövető, fegyelmezett magatartás, amelynek keretében elvárt a vizsgálatok során való együttműködés, 

azok szabályainak a betartása, a tesztek értékelhető kitöltése.
4.3. Élettörténete mentes a kóros függőségektől (pl. játékszenvedély, alkoholfüggőség, drogfüggőség stb.).
4.4. Élettörténete mentes öngyilkossági kísérlettől, öngyilkosságra utaló magatartástól. 
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3. melléklet a 47/2022. (XII. 27.) BM rendelethez

A fizikai minimumfeltételek – az egyes mozgásformák végrehajtásának leírása

A B C D

1.

1. gyakorlat 

Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, 

karnyújtás

2. gyakorlat 

Hanyatt fekvésből felülés

3. gyakorlat 

1500 méteres síkfutás

2. Pálya tornaterem vagy sportpálya tornaterem vagy sportpálya

sportpálya vagy sík 
területen, kimért, 
ellenőrizhetően 
belátható pálya

3.
Kiinduló 
helyzet

mellső fekvőtámasz a talajon 
(karok vállszélességben, 
nyújtottan, előre néző ujjakkal 
a talajon, törzs egyenes, térd 
nyújtott, lábak összezárva, fej 
mérsékelten emelt, előre néző 
tekintettel)

hanyatt fekvés hajlított lábbal 
(kb. derékszögben), lábfej 
rögzítve (segédeszközzel, társ 
segítségével), tarkóra tartás 
vagy mell előtt keresztben 
felkarra fogás

a rajtvonal mögött álló 
rajthelyzet

4. 1. ütem

mindkét kar hajlítása úgy, 
hogy a mellkasa a talajt érje (a 
könyököket kissé vigye kifelé, 
ne szorítsa a törzshöz, a láb és 
a törzs egy vonalban legyen, 
csípőjét ne engedje le, de ne is 
emelje fel, fejjel előre nézzen)

felülés, egy könyök érinti  
a térdet

–

5. 2. ütem
mindkét kar nyújtása   
(mint a kiinduló helyzetnél)

ereszkedés kiinduló helyzetbe –

6. Feladat
30 másodpercen keresztül 
folyamatos végrehajtás

1 percen keresztül folyamatos 
végrehajtás

1500 méter távolság 
megtétele időre

7. Értékelés
csak az előírt testhelyzetekben 
végrehajtott gyakorlatok 
darabszáma érvényes

csak az előírt testhelyzetekben 
végrehajtott gyakorlatok 
darabszáma érvényes

a célvonalon való 
áthaladás zárja   
az időmérést (perc-, 
másodpercméréssel)

8.
Eszköz- 
felhasználás

stopperóra
bordásfal szőnyeggel, 
stopperóra

futópálya vagy kijelölt 
sík terep, stopperóra, 
rajtszámok, síp
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4. melléklet a 47/2022. (XII. 27.) BM rendelethez

 1. A fizikai minimumfeltételek vizsgálatára vonatkozó pontozótábla az I. korcsoport vonatkozásában

A B C D E F G

1. Pont

Fekvőtámaszban karhajlítás- 

nyújtás 30 mp alatt 

(db)

Hanyatt fekvésből felülés  

60 mp alatt 

(db)

1500 m-es futás 

(perc)

2. Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő

3. 25 25 16 40 28 6:30 7:30

4. 24 24 39 27 6:42 7:45

5. 23 38 26 6:55 8:00

6. 22 23 15 37 25 7:08 8:15

7. 21 22 14 36 24 7:21 8:30

8. 20 21 35 23 7:34 8:45

9. 19 20 13 34 22 7:47 9:00

10. 18 33 21 8:00 9:15

11. 17 19 12 32 20 8:13 9:30

12. 16 18 31 19 8:26 9:45

13. 15 17 11 30 18 8:39 10:00

14. 14 29 17 8:52 10:15

15. 13 16 10 28 16 9:05 10:30

16. 12 9 27 15 9:18 10:45

17. 11 15 8 26 14 9:31 11:00

18. 10 25 13 9:44 11:10

19. 9 14 7 24 12 9:57 11:20

20. 8 13 6 23 11 10:10 11:30

21. 7 12 22 10 10:23 11:40

22. 6 11 5 21 9 10:36 11:50

23. 5 10 4 20 8 10:49 12:00

24. 4 9 3 19 7 11:00 12:10

25. 3 8 2 18 6 11:15 12:20

26. 2 7 1 17 5 11:27 12:30

27. 1 6 * 16 4 11:40 12:40
1.1. Megjegyzés: * Nők esetében a fekvőtámasz karhajlítás-nyújtás 30 mp alatti, nulla darabszám teljesítése esetén 
pont nem adható. 

 2. A fizikai minimumfeltételek vizsgálatára vonatkozó pontozótábla a II. korcsoport vonatkozásában

A B C D E F G

1. Pont

Fekvőtámaszban karhajlítás- 

nyújtás 30 mp alatt 

(db)

Hanyatt fekvésből felülés 60 mp 

alatt 

(db)

1500 m-es futás 

(perc)

2. Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő

3. 25 21 14 35 25 7:00 8:30

4. 24 20 34 24 7:13 8:45

5. 23 33 23 7:26 9:00

6. 22 19 13 32 22 7:39 9:15

7. 21 18 12 31 21 7:52 9:30
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8. 20 17 30 20 8:05 9:45

9. 19 16 11 29 19 8:18 10:00

10. 18 28 18 8:31 10:15

11. 17 15 10 27 17 8:44 10:30

12. 16 26 16 8:57 10:45

13. 15 14 9 25 15 9:10 11:00

14. 14 24 14 9:22 11:15

15. 13 13 8 23 13 9:35 11:30

16. 12 22 12 9:48 11:45

17. 11 12 7 21 11 10:01 12:00

18. 10 6 20 10 10:14 12:10

19. 9 11 19 9 10:27 12:20

20. 8 10 5 18 8 10:40 12:30

21. 7 9 17 7 10:53 12:40

22. 6 8 4 16 6 11:06 12:50

23. 5 7 3 15 5 11:19 13:00

24. 4 6 2 14 4 11:32 13:10

25. 3 1 13 3 11:45 13:20

26. 2 5 ** 12 2 12:00 13:30

27. 1 4 ** 11 1 12:10 13:40
2.1. Megjegyzés: ** Nők esetében a fekvőtámasz karhajlítás-nyújtás 30 mp alatti, nulla darabszám teljesítése esetén 
pont nem adható. 

5. melléklet a 47/2022. (XII. 27.) BM rendelethez

 1. A határvadász alapellátási egyenruházata

A B C D

1. Megnevezés
Mennyiségi 

egység

Az alapellátás 

mennyisége

A tervezett 

kihordási idő 

(hónap)

2. Pilotka sapka, hímzéssel (fehér keretes sapkarózsa) db 1 24

3. Sivatagi kalap db 1 24

4. Kötött sapka, fehér keretes sapkarózsa db 1 48

5. 10M e. r. gyakorló dzseki, felirat nélkül db 1 36

6. 10M e. r. gyakorló zubbony, felirat nélkül db 1 24

7. Felirat nagy Határvadász db 2 24

8. Felirat kicsi Határvadász db 2 24

9. 10M e. r. gyakorló nadrág db 2 24

10. Gyakorló póló, Határvadász felirattal db 4 12

11. 14M e. r. gyakorló bakancs pár 1 24

12. Gumicsizma (neoprén) pár 1 36

13. 12M e. r. taktikai öv készlet 1 36

14. Téli ing db 1 24

15. Téli alsó db 1 24

16. Bőrkesztyű, fekete pár 1 48

17. Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés db 2 24
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18. Hímzett váll-lap db 1 24

19. Hímzett névkitűző db 2 60

20. Karjelvény db 2 36

21. 16M csapadék ellen védő kabát Határvadász felirattal db 1 60

22. 16M csapadék ellen védő nadrág db 1 60

23. Málhazsák db 1 –

24. Jó láthatósági mellény HATÁRVADÁSZ felirattal db 1 60

 2. A határvadász egyenruházati kiegészítése

A B C D

1. Megnevezés
Mennyiségi 

egység

Az alapellátás 

mennyisége

A tervezett 

kihordási idő 

(hónap)

2. 12M e. r. gyakorló zubbony, nyári, felirat nélkül db 1 24

3. 12M e. r. gyakorló nadrág, nyári db 2 24

4. 12M e. r. gyakorló bakancs, nyári pár 1 24

6. melléklet a 47/2022. (XII. 27.) BM rendelethez

A határvadász szolgálati igazolványának leírása

 1. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv határvadász állománya tagjai szolgálati 
igazolványának (e melléklet alkalmazásában a továbbiakban: igazolvány) felépítése és megjelenése:
1.1. Az igazolvány az ISO 7810 (1995) szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, zöld színű címsorban 

sötétkék felirattal ellátott, holografikus biztonsági elemet tartalmazó műanyag kártyaigazolvány.
 2. Az igazolvány első oldalának adattartalma:

2.1. rendőr jelvény,
2.2. a „SZERZŐDÉSES HATÁRVADÁSZ” felirat,
2.3. az arckép alatt a „BORDER PATROL” felirat,
2.4. a „fegyverviselésre és szolgálatban intézkedésre jogosult” felirat,
2.5. a szerződéses határvadász jogviszony megnevezése,
2.6. az arckép,
2.7. a név,
2.8. a rendfokozat megnevezése a rendfokozati jelzővel.

 3. Az igazolvány hátoldalának adattartalma:
3.1. az „ÉRVÉNYES:” felirat,
3.2. a sorszám,
3.3. az érvényesség dátuma,
3.4. a „Saját kezű aláírás:” felirat, alatta a saját kezű aláírás minta digitalizált képe,
3.5. a „TAJ szám:” felirat, alatta a társadalombiztosítási azonosító jel,
3.6. a „Kibocsátó hatóság kódja:” felirat, alatta a munkáltató – 4. pont szerinti – kódszáma,
3.7. a „Kitöltés dátuma:” felirat, alatta a megszemélyesítés dátuma,
3.8. az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedő gépi kód.

 4. Az igazolványra kerülő munkáltatói megnevezések és kódszámok jegyzéke
A B C

1.
Az igazolvány első oldalára kerülő szerv 

megnevezése
Az igazolvány hátoldalára kerülő kódszám Szerv megnevezése

2. RENDŐRSÉG 203. Készenléti Rendőrség
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7. melléklet a 47/2022. (XII. 27.) BM rendelethez

A határvadász szolgálati jelvényének leírása

A magyar zászló színkódjával (RED: 206-41-57; WHITE: 255-255-255; GREEN: 71-112-80) ellátott alapon egy 
fehér színű határjel fekete kerettel, benne fekete színű, Magyarországot jelölő „M” felirat. A jelvény felső része 
a „Határvadász” aranybetűs felirat alatt a magyar zászló zöld színének színkódjával (GREEN: 71-112-80) azonos színű.

8. melléklet a 47/2022. (XII. 27.) BM rendelethez

Vizsgaszabályzat

 1. Általános rendelkezések
1.1. E Vizsgaszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed a képzés- és vizsgaszervező által szervezett 

szerződéses határvadász vizsgára (a továbbiakban: vizsga) felkészítő előadókra, a vizsgáztatókra, a jegyzőkre, 
a vizsgázóra, valamint a képzés- és vizsgaszervezőkre.

 2. A vizsga menete
2.1. Vizsgára az bocsátható, aki a vizsgát megelőző képzésen részt vett.
2.2. A vizsgabizottság feladatonként százalékban kifejezve és szövegesen értékeli az elméleti és gyakorlati 

feladatot.
2.3. A vizsga akkor eredményes, ha a határvadász a három elméleti és az egy gyakorlati feladat mindegyikében 

legalább 51%-os (megfelelt) eredményt ér el.
2.4. Eredményes vizsga esetén a képzés- és vizsgaszervező a vizsgázó részére igazolást állít ki. 
2.5. Ha a határvadász a vizsgán nem megfelelt minősítést kap, a képzés megkezdésétől számított 90 napon belül 

két alkalommal ismétlővizsgát tehet. Ismétlővizsgát tehet a határvadász akkor is, ha a vizsgáját
2.5.1. önhibáján kívül,
2.5.2. alapos indok nélkül, önhibájából elmulasztotta, vagy
2.5.3. az általa elkövetett szabálytalanság miatt a vizsgáztató bizottság elnöke felfüggesztette.

2.6. A 2.5.1., 2.5.2. és 2.5.3. pontban meghatározott esetekben a határvadász felelősségét fegyelmi eljárás 
keretében kell vizsgálni.

2.7. Ismétlővizsgát a rendes vizsgára vonatkozó szabályok szerint kell teljesíteni, azzal, hogy csak a nem megfelelt 
minősítésű elméleti tételből vagy gyakorlati feladatból kell ismét vizsgát tenni.

 3. A vizsgabizottság feladatai
3.1. A vizsgabizottság a vizsgatárgyaknak mind az elméleti, mind a gyakorlati vizsgarészén teljes létszámban vesz 

részt. A vizsgabizottság elnökének döntése alapján a számonkérés – nagyobb létszámú vizsgacsoportnál – 
egyszerre több, de legfeljebb 5 fő vizsgázó jelenlétével is történhet.

3.2. A vizsgabizottság tagjait a képzés- és vizsgaszervező kéri fel.
3.3. A vizsgabizottság tagja és elnöke kizárólag az lehet, aki rendelkezik rendészeti felsőfokú végzettséggel és 

legalább 10 év szakmai tapasztalattal.
3.4. A vizsgabizottság jegyzőjét a beiskolázó szerv vagy a képzés- és vizsgaszervező munkatársai közül kell 

kijelölni.
3.5. A vizsgabizottság a vizsgák megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy a vizsgákhoz szükséges 

körülmények, feltételek biztosítottak-e.
3.6. A vizsgabizottság elnöke, tagjai és a jegyző nem működhet közre a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 

szerinti hozzátartozójának, valamint a vele alá- vagy fölérendeltségi viszonyban állónak a vizsgáztatásában, 
továbbá olyan esetekben, amelyekben tőle az elfogulatlan vizsgáztatás egyébként nem várható el.

3.7. A vizsgázó vagy a vizsgában közreműködő személy az összeférhetetlenségről a vizsga megkezdése előtt 
haladéktalanul tájékoztatja a képzés- és vizsgaszervezőt. Az összeférhetetlenség megsértésével lefolytatott 
vizsga eredményét meg kell semmisíteni.

3.8. Az összeférhetetlenség fennállása esetén a képzés- és vizsgaszervező igazgatója haladéktalanul intézkedik 
az összeférhetetlenség feloldására.

3.9. A vizsga előtt a vizsgabizottság elnöke tájékoztatja a vizsgázókat a vizsga menetéről, a vizsga rendjéről.
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3.10. A vizsgabizottság köteles a vizsgából kizárni és javítóvizsgára utasítani azt a vizsgázót, aki a vizsga során nem 
megfelelő magatartást tanúsít. A vizsgabizottság a vizsga ideje alatt a vizsgázó elöljárója, illetve felettese.

 4. A vizsgával kapcsolatos nyilvántartási, adminisztrációs feladatok
4.1. A vizsgáról vizsgajegyzőkönyvet kell vezetni.
4.2. A jegyzőkönyv vezetéséért és az igazolások kiállításáért a jegyző a felelős.
4.3. A vizsgajegyzőkönyv nem selejtezhető, megőrzéséről a képzés- és vizsgaszervező gondoskodik.
4.4. Az elveszett vagy megsemmisült igazolás pótlására – a vizsgajegyzőkönyv alapján – a képzés- és 

vizsgaszervező vezetője hiteles másolatot állít ki. A hiteles másolat tartalma megegyezik az eredeti igazolás 
tartalmával.

 5. A vizsgával kapcsolatos értesítési feladatok
5.1. A vizsgázó egy alkalommal, a vizsgát megelőzően legkésőbb 5 nappal nyújthat be vizsgahalasztási kérelmet 

a képzés- és vizsgaszervező által meghatározott módon.
5.2. A határvadász közvetlen vezetőjének javaslata alapján a képzés- és vizsgaszervező elbírálja a halasztási 

kérelemben foglaltakat, és döntése szerint meghatározza a halasztott vizsga időpontját, azzal, hogy 
a vizsgaidőpontot – figyelemmel a Hszt. 319/G. § (1) bekezdésében foglaltakra – a halasztási kérelem 
benyújtásától számított 30 napon belüli időpontra biztosítja.

5.3. Ha a vizsgán a vizsgázó nem jelenik meg, a vizsgát követő 5 napon belül a képzés- és vizsgaszervező által 
meghatározott módon igazolási kérelemmel élhet, mely alapján – az igazolási kérelem jóváhagyása esetén – 
az elmulasztott vizsga időpontjára az 5.2. pontban foglaltak az irányadók.

5.4. Az eredményes vizsgát tett vizsgázó igazolását köteles a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezetőjének 
bemutatni.

 6. A vizsga felügyelete
6.1. A vizsga felügyelete, a vizsgajegyzőkönyv aláírása, a Szabályzat betartatása és a rend fenntartása az elnök 

feladata.
6.2. Az elnököt a képzés- és vizsgaszervező jelöli ki.
6.3. A rendzavarást vagy a Szabályzatban foglaltak megszegésének tényét és a vizsgaelnök ezzel kapcsolatos 

intézkedését az elnök a vizsgajegyzőkönyvben rögzíti.
6.4. Súlyos szabálytalanság esetén vagy ismételt figyelmeztetés után a vizsgaelnök a vizsgázó vizsgáját 

felfüggeszti, melynek tényét és körülményeit a vizsgajegyzőkönyvben rögzíti. Súlyos szabálytalanságnak 
minősül különösen a vizsgán nem megengedett segédeszköz igénybevétele, beszélgetés a többi vizsgázóval, 
valamint a vizsga rendjének megzavarása. A vizsga felfüggesztése esetén a vizsgát nem megfeleltre kell 
minősíteni.

6.5. Ha a vizsgázó a vizsgára vonatkozó szabályokat megszegi, a vizsgázót a vizsgaelnök figyelmezteti. 
A figyelmeztetésnek a felfüggesztés jogkövetkezményeire is ki kell terjednie.

6.6. A vizsgaelnöknek a felfüggesztéssel kapcsolatos döntésével szemben a vizsgázó 3 napon belül panasszal 
élhet a képzés- és vizsgaszervező igazgatója felé. A panasz benyújtásának a vizsga felfüggesztésére nincs 
halasztó hatálya.

6.7. A beérkezett panaszról a képzés- és vizsgaszervező igazgatója 15 napon belül dönt. A felfüggesztés ügyében 
hozott döntés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

 7. Az ismeretmegújító vizsgára vonatkozó eltérő rendelkezések
7.1. Az ismeretmegújító vizsgára az 1–6. alcímben foglalt rendelkezések az irányadók a 7.2–7.5. pontban 

meghatározott eltérésekkel.
7.2. A határvadász a feladatkör ellátásához szükséges jogszabályok, valamint ezen jogszabályok gyakorlatban 

történő alkalmazásának ismeretéből és a rendszeresített kényszerítő eszközök alkalmazására vonatkozó 
elméleti és gyakorlati ismeretekből elméleti és gyakorlati vizsgát tesz.

7.3. A határvadász a vizsgakövetelményt a 7.2. pontban meghatározott témakörök vonatkozásában, egy elméleti 
és egy gyakorlati feladat végrehajtásával teljesíti.

7.4. Az ismeretmegújító vizsga akkor eredményes, ha a határvadász az egy elméleti és az egy gyakorlati feladat 
mindegyikében legalább 51%-os (megfelelt) eredményt ér el. 

7.5. Az ismeretmegújító vizsgáról vizsgajegyzőkönyvet kell kitölteni.
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9. melléklet a 47/2022. (XII. 27.) BM rendelethez

Vizsgalövészet

 1. A vizsgalövészet tárgya: alaplőgyakorlat.
 2. A vizsgalövészet célja: a fegyverkezelési jártasság és lőkészség felmérése időkorlátozás alatt álló tüzelési 

testhelyzetben, kétkezes fegyverfogással, technikai tárcserével végrehajtva.
 3. A cél leírása: 1 db 2. sz. FBI céllap.
 4. Céltávolság: 6 m.
 5. Kiinduló helyzet: a lövő a céllal szemben áll. Töltött tár a fegyverben, fegyver tokban (szolgálati hordmód). Tartalék 

tár tártartóban elhelyezve.
 6. Végrehajtás módja: a lövő indítójelre álló tüzelési testhelyzetben fegyverét előveszi, tűzkész állapotba helyezi (csőre 

tölt), majd kétkezes fegyverfogással 3 lövést ad le a 2. sz. FBI céllapra. Ezt követően technikai tárcserét hajt végre, és 
ismételten, álló tüzelési testhelyzetben, kétkezes fegyverfogással 3 lövést ad le a 2. sz. FBI céllapra.

 7. Indító jel (Tűz! jel): lövész időmérő hangjele.
 8. Időkorlátozás: 60 másodperc. Az időkorláton túl leadott lövés nem minősül találatnak.
 9. Tárazás: 2 tárba tárazva, táranként 3 db lőszer.
 10. Lövésszám: 6 lövés.
 11. Végrehajtások száma: 1 értékelt végrehajtás.
 12. Lőszerszükséglet: 6 db (3-3 db lőszer két tárba tárazva).
 13. Értékelés: a végrehajtás során leadott lövések (2 × 3) a 2. sz. FBI céllap bármely részében – a 0 találati zóna 

kivételével – lévő találatok alapján 4–6 találat esetén megfelelt vagy 0–3 találat esetén nem megfelelt.
 14. Nem megfelelt eredmény esetén a Lövészeti Szabályzatról szóló 44/2018. (VIII. 23.) ORFK utasítás, valamint 

a Módszertani Leírásban foglaltak az irányadók.

A belügyminiszter 48/2022. (XII. 27.) BM rendelete
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 247.  § (5)  bekezdés c)  pont ca)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 26.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 2.  alcím tekintetében a  lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004.  évi XXIV.  törvény 22.  § (3)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
16.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) 
Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 3.  alcím tekintetében a  személy- és vagyonvédelmi, valamint a  magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.  évi 
CXXXIII.  törvény 78.  § b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 4. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés c) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § 
(1)  bekezdés 25.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel 
egyetértésben –,
az 5.  alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994.  évi XXXIV.  törvény 101.  § (2)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben −,
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a 6. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (10) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § 
(1)  bekezdés 26.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva − a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel 
egyetértésben –,
a 7.  alcím és az  1.  melléklet tekintetében a  temetőkről és a  temetkezésről szóló 1999.  évi XLIII.  törvény 41/B.  §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
5.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) 
Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 8.  alcím tekintetében a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi 
CXXVIII.  törvény 82.  § (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 9.  alcím tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996.  évi XXXI.  törvény 47.  § 
(6)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V.  24.) 
Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 7.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva − a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 10.  alcím tekintetében a  lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004.  évi XXIV.  törvény 22.  § (3)  bekezdés b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
16.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) 
Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 11.  alcím tekintetében az  egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek 
az  iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012.  évi CXX.  törvény 25.  § c)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 12. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.  törvény 110. § (13a) bekezdésében, 
valamint a  vízgazdálkodásról szóló 1995.  évi LVII.  törvény 45.  § (8)  bekezdés m)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 21. és 22.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 13.  alcím tekintetében a  körözési nyilvántartási rendszerről és a  személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 
2013.  évi LXXXVIII.  törvény 30.  § (2)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 14.  alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994.  évi XXXIV.  törvény 101.  § (2)  bekezdés h)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
148.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a  következőket 
rendelem el:

1. A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű 
szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet módosítása

1. §  A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő 
díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet
a) 1. §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 3/A. számú mellékletében foglalt táblázat A:2–A:5 és A:7–A:20 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe 

a „Vármegyei” szöveg,
c) 3/A. számú mellékletében foglalt táblázat A:6 mezőjében a „Csongrád Megyei Kormányhivatal” szövegrész 

helyébe a „Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal” szöveg
lép.
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2. A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és 
a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási 
díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosítása

2. §  A fegyverismereti vizsga, a  fegyverforgalmazási vizsga, a  lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a  fegyverekkel, 
lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) 
BM rendelet
a) 1. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, 2. § (1) és (2) bekezdésében, 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 4. § 

(2) bekezdés a) és b) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 2.  számú mellékletében foglalt táblázat A:3–A:21 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” 

szöveg
lép.

3. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló  
2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet módosítása

3. §  A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet
a) 5. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 1. mellékletében foglalt táblázat A:4–A:22 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg
lép.

4. A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, 
támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló  
14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosítása

4. §  A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő 
rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 1. számú melléklet 
11.1.  pontjában, 2. számú melléklet 11.1.  pontjában, 3. számú melléklet 11.1.  pontjában, 4. számú melléklet 
11.1. pontjában, 5. számú melléklet 10.1. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

5. A katonai alakulatok és szállítmányok államhatáron történő átléptetéséről, a nemzetközi forgalom 
számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek határforgalmi ellenőrzéséről, 
valamint a menet közbeni ellenőrzésre kijelölt vasútvonalakról és víziutakról szóló  
68/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosítása

5. §  A katonai alakulatok és szállítmányok államhatáron történő átléptetéséről, a  nemzetközi forgalom számára 
ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek határforgalmi ellenőrzéséről, valamint a  menet 
közbeni ellenőrzésre kijelölt vasútvonalakról és víziutakról szóló 68/2007. (XII. 28.) IRM rendelet
a) 5. § (4) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 6. § (2) bekezdésében a „megyében” szövegrészek helyébe a „vármegyében” szöveg
lép.

6. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási 
jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet módosítása

6. §  Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű 
szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet
a) 1. §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 2. mellékletében foglalt táblázat A:5–A:10 mezőjében és A:12–A:24 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe 

a „Vármegyei” szöveg
lép.
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7. A temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 
28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet módosítása

7. §  A temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 28/2009. (X. 29.) 
ÖM rendelet [a továbbiakban: 28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet] 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

8. §  A 28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet 3.  §-ában, 5.  § (1)  bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg lép.

8. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban 
az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű 
szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre 
vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet módosítása

9. §  A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az  igazgatási 
szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, 
továbbá a  fizetendő díj mértékéről, valamint a  fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) 
BM rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 1–6. és 8–20. sorában a „Megyei” szövegrészek helyébe a „Vármegyei” 
szöveg lép.

9. Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő 
igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet módosítása

10. §  Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási 
díjról    szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet 2.  mellékletében foglalt táblázat 2–7. és 9–21. sorában a  „Megyei” 
szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg lép.

10. A polgári célú pirotechnikai tevékenységek engedélyezésével kapcsolatos eljárások igazgatási 
szolgáltatási díjairól szóló 53/2012. (X. 26.) BM rendelet módosítása

11. §  A polgári célú pirotechnikai tevékenységek engedélyezésével kapcsolatos eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 
szóló 53/2012. (X. 26.) BM rendelet
a) 1. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 1. § (3) bekezdésében, 2. melléklet címében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 2. mellékletében foglalt táblázat 3–21. sorában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg
lép.

11. A rendészeti feladatokat ellátó személyek szolgálati igazolványának és a szolgálati jelvényének 
kiadásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 69/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosítása

12. §  A rendészeti feladatokat ellátó személyek szolgálati igazolványának és a  szolgálati jelvényének kiadásához 
kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 69/2012. (XII. 14.) BM rendelet
a) 1. § (2) bekezdésében és 2. melléklet címében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 2. mellékletében foglalt táblázat 3–21. sorában a „Megyei” szövegrészek helyébe a „Vármegyei” szöveg
lép.

12. A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló  
13/2015. (III. 31.) BM rendelet módosítása

13. §  A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet
a) 1. §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 3.  mellékletében foglalt táblázat A:3–A:8 és A:10–A:14 mezőjében a  „Megyei” szövegrész helyébe 

a „Vármegyei” szöveg
lép.
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13. A körözési eljárásban elrendelt elővezetés végrehajtásával felmerült költség megtérítésének 
szabályairól szóló 83/2015. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

14. §  A körözési eljárásban elrendelt elővezetés végrehajtásával felmerült költség megtérítésének szabályairól szóló 
83/2015. (XII. 30.) BM rendelet 6. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

14. A polgári célú robbanóanyagok szállításának és belföldi átadásának rendőrségi engedélyezési 
eljárásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 33/2018. (XII. 20.) BM rendelet 
módosítása

15. §  A polgári célú robbanóanyagok szállításának és belföldi átadásának rendőrségi engedélyezési eljárásához 
kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 33/2018. (XII. 20.) BM rendelet
a) 2. § (1) bekezdés b) pontjában, 4. §-ában, 1. melléklet címében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg,
b) 1. mellékletében foglalt táblázat A:2–A:20 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg
lép.

15. Záró rendelkezések

16. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 48/2022. (XII. 27.) BM rendelethez
„2. melléklet a 28/2009. (X. 29.) ÖM rendelethez

A vármegyei kormányhivatalok előirányzat-felhasználási keretszámlaszámai

A B

1. Vármegyei kormányhivatal Előirányzat-felhasználási keretszámlaszám

2. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal 10025004-00299657-00000000
3. Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00299585-00000000
4. Békés Vármegyei Kormányhivatal 10026005-00299578-00000000
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 10027006-00299561-00000000
6. Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00299592-00000000
7. Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal 10028007-00299664-00000000
8. Fejér Vármegyei Kormányhivatal 10029008-00299640-00000000
9. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal 10033001-00299633-00000000

10. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal 10034002-00299626-00000000
11. Heves Vármegyei Kormányhivatal 10035003-00299619-00000000
12. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal 10045002-00299602-00000000
13. Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal 10036004-00299554-00000000
14. Nógrád Vármegyei Kormányhivatal 10037005-00299547-00000000
15. Pest Vármegyei Kormányhivatal 10023002-00299671-00000000
16. Somogy Vármegyei Kormányhivatal 10039007-00299688-00000000
17. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal 10044001-00299695-00000000
18. Tolna Vármegyei Kormányhivatal 10046003-00299530-00000000
19. Vas Vármegyei Kormányhivatal 10047004-00299523-00000000
20. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 10048005-00299516-00000000
21. Zala Vármegyei Kormányhivatal 10049006-00299509-00000000

”
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A belügyminiszter 49/2022. (XII. 27.) BM rendelete
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggésben egyes egészségügyi tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 26.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160.  § 
6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró energiaügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (3) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
26.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) 
Korm. rendelet 160. § 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró energiaügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 3. alcím tekintetében a  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.  § (3)  bekezdés a)  pont ac)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § 
(1)  bekezdés 26.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló  
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160.  § 6.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró energiaügyi miniszterrel 
egyetértésben – 
a következőket rendelem el:

1. A lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló 11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet módosítása

1. §  A lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységről szóló 11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 9.  § (5)  bekezdésében a  „megyei” szövegrész helyébe 
a „vármegyei” szöveg lép.

2. Az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet módosítása

2. §  Az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 
12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet
a) 5.  § (3)  bekezdés j)  pontjában, 9.  § (2) és (3)  bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg,
b) 7. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 
követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet módosítása

3. §  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 
szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet
a) 4.  § (4)  bekezdésében, 9.  § (4)  bekezdésében és  5.  melléklet címében a  „megyei” szövegrész helyébe 

a „vármegyei” szöveg,
b) 9. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 3. melléklet 1. pontjában a „Megye” szövegrész helyébe a „Vármegye” szöveg,
d) 5. mellékletében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

4. Záró rendelkezések

4. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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A belügyminiszter 50/2022. (XII. 27.) BM rendelete
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggésben egyes rendészeti tárgyú miniszteri rendeletek 
módosításáról

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § 
(2)  bekezdés a)  pontjában, valamint a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 
II.  törvény 111.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi I. törvény 86.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, valamint a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111.  § (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
− a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben −,
a 3. alcím tekintetében a  büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16., 26. és 28. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben −,
a 4. alcím tekintetében a  büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866.  § (3)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,
az 5. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101.  § (2)  bekezdés g)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 2., 16., 17. és 
27.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) 
Korm. rendelet 119.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben, a  legfőbb 
ügyész véleményének kikérésével –,
a 6. alcím tekintetében a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013. évi CCXL. törvény 434.  § (7)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 2. és 27.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 7. alcím tekintetében a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013. évi CCXL. törvény 434.  § (4a)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 2. és 16.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 8. alcím tekintetében a  büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866.  § (4)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 9. alcím tekintetében a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013. évi CCXL. törvény 434.  § (3)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
– a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben – 
a következőket rendelem el:
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1. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló  
25/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

1. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 
I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet [a továbbiakban: 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet] 11. melléklete 
helyébe az 1. melléklet lép.

2. §  A 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 41. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §  A 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 34.  mellékletében és 39.  mellékletében a  „megye” szövegrészek helyébe 
a „vármegye” szöveg lép.

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

4. §  Az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól szóló 27/2007. (V. 31.) IRM rendelet 
11. § (2) bekezdésében és 17. § (1a) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

3. A kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy 
megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló  
42/2008. (XI. 14.) EüM–SZMM együttes rendelet módosítása

5. §  A kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító 
szolgáltatás szabályairól szóló 42/2008. (XI. 14.) EüM–SZMM együttes rendelet 4.  § (4)  bekezdésében a „megyei” 
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

4. A Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló  
25/2013. (VI. 24.) BM rendelet módosítása

6. §  A Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet
a) 1. § (2) bekezdésében, 10/B. § (1) bekezdés b) pontjában, 1. melléklet címében a „megyei” szövegrész helyébe 

a „vármegyei” szöveg,
b) 2. melléklet 8.1. pontjában a „megyét” szövegrész helyébe a „vármegyét” szöveg
lép.

5. A rendőrségi fogdák rendjéről szóló 56/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosítása

7. §  A rendőrségi fogdák rendjéről szóló 56/2014. (XII. 5.) BM rendelet 2. § 3. pontjában és 7. § (1) bekezdés f ) pontjában 
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

6. A javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosítása

8. §  A javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában, 46. § 
(3) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében és 49. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg lép.

9. §  Hatályát veszti a  javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet 59.  § b)  pontjában a „megyei, 
fővárosi” szövegrész.
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7. Az elektronikus távfelügyeleti eszköz működését biztosító rendszer létesítésének és 
üzemeltetésének, az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazásának, továbbá  
a büntetés-végrehajtási szervezet, valamint a rendőri szerv ezzel kapcsolatos feladatának részletes 
szabályairól szóló 10/2015. (III. 30.) BM rendelet módosítása

10. §  Az elektronikus távfelügyeleti eszköz működését biztosító rendszer létesítésének és üzemeltetésének, 
az  elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazásának, továbbá a  büntetés-végrehajtási szervezet, valamint 
a  rendőri szerv ezzel kapcsolatos feladatának részletes szabályairól szóló 10/2015. (III. 30.) BM rendelet 6.  § (3) és 
(5) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

8. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek parancsnoki 
nyomozásának különös szabályairól szóló 11/2018. (V. 30.) BM rendelet módosítása

11. §  A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek parancsnoki nyomozásának különös 
szabályairól szóló 11/2018. (V. 30.) BM rendelet 2.  § 1.  pont d)  alpontjában és 11.  § (2)  bekezdés b)  pontjában 
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

9. A szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési 
elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 
16/2018. (VI. 7.) BM rendelet módosítása

12. §  A szabadságvesztés, az  elzárás, a  rendbírság helyébe lépő elzárás, a  letartóztatás és a  szabálysértési elzárás 
végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.) 
BM  rendelet
 1. 1. § (1) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
 2. 19.  §-ában, 1.  mellékletében foglalt táblázat B:4 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” 

szöveg,
 3. 1.  melléklet címében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, a „megyék” szövegrész helyébe 

a „vármegyék” szöveg,
 4. 1. mellékletében foglalt táblázat A:1 mezőjében a „Megye” szövegrész helyébe a „Vármegye” szöveg,
 5. 1. mellékletében foglalt táblázat A:2–A:7 mezőjében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
 6. 2.  mellékletében foglalt táblázat A:3–A:5 és A:8 mezőjében, 3.  melléklet I.  pontjában foglalt táblázat A:17a, 

A:17b, A:19, A:25 és A:26 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
 7. 4. mellékletében foglalt táblázat A:3 mezőjében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg,
 8. 4. mellékletében foglalt táblázat A:4–A:20 mezőjében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
 9. 4. mellékletében foglalt táblázat B:7, B:13 és B:15 mezőjében, 5. mellékletében foglalt táblázat B:3 mezőjében 

a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
10. 5.  mellékletében foglalt táblázat A:3 és A:5 mezőjében a „megyéje” szövegrészek helyébe a „vármegyéje” 

szöveg,
11. 5. mellékletében foglalt táblázat B:5 mezőjében a „Megyei” szövegrészek helyébe a „Vármegyei” szöveg
lép.

10. Záró rendelkezések

13. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet az 50/2022. (XII. 27.) BM rendelethez
„11. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

   
 
 
 
 
 

 
 

Tartózkodási engedély iránti kérelem  

 A hatóság tölti ki! 
A kérelmet átvevő hatóság: 

  

     
   A kérelem átvétel dátuma: 
                                          
  ______ év ______  hónap ____  nap 

 

     

□ Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal 
beutazás helye: 

___________________________________________ 

beutazás ideje: 
______ év ______  hónap ____  nap  

(belföldi kérelmezés esetén kitöltendő) 

  Arcfénykép   
  helye   

  
 

 

     

      
     
     

 □ Tartózkodási engedély meghosszabbítása   
 

 

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

  

 Tartózkodási engedély száma : ____________________    Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre 
kell esni! 

  

 
 érvényessége:              ______ év ______  hónap ____  nap 

   

     
Az okmány átvétele: 

 A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.  
Postai kézbesítés címe:  kérelmező szálláshelye  meghatalmazott kapcsolattartási címe 

 A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.                  Telefonszám:        E-mail cím:        
 

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

       

 utónév (útlevél szerint):  

       

 születési családi név:  

       

 születési utónév:  
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 anyja születési családi neve:  

       

 születési 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):  

      

 szakképzettsége:  

       

 iskolai végzettsége: 

  alapfokú  középfokú 

 felsőfokú 

 Magyarországra érkezést megelőző 
foglalkozás:  

       

 
 2. A kérelmező útlevelének adatai 
 útlevél száma:  

       

 kiállításának ideje, helye: 

       év       hó       nap 

 útlevél típusa: 

  magánútlevél  szolgálati  diplomata  egyéb 

 érvényességi ideje: 

       év       hó       nap 

 
 3. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai 
helyrajzi szám:       

 irányítószám:       

 település:  

       

 

 közterület neve:  

       

 közterület jellege:  

       

 házszám:  

       

 épület:  

       

 lépcsőház:  

       

 emelet:  

       

 ajtó:  

       

 a szálláshelyen tartózkodás jogcíme: 
  

 tulajdonos    bérlő    családtag    szívességi lakáshasználó    egyéb, éspedig:       

 
4. Teljes körű egészségbiztosítás feltétele 
 Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?  

 foglalkoztatási jogviszony alapján                             rendelkezem anyagi fedezettel a költségek fedezetére 
   rendelkezem teljes körű egészségbiztosítással          egyéb, éspedig:        
 

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

      
 állampolgárság: 
      

 tartózkodása jogcíme: 
vízum  
tartózkodási engedély 
ideiglenes letelepedési 

engedély  
EK letelepedési engedély  
egyéb  

   
tartózkodási vízum 
letelepedési engedély 
nemzeti letelepedési 

engedély  
bevándorlási engedély 
EU Kék Kártya 

Tartózkodási okmány száma: 
      

nem tartózkodik 
Magyarországon 
 

 név/rokonsági fok:        születési hely, idő: 
      

 állampolgárság: 
      

 tartózkodása jogcíme: 
vízum  
tartózkodási engedély 
ideiglenes letelepedési 

engedély  
EK letelepedési engedély  
egyéb  

   
tartózkodási vízum 
letelepedési engedély 
nemzeti letelepedési 

engedély  
bevándorlási engedély 
EU Kék Kártya 

Tartózkodási okmány száma: 
      

nem tartózkodik 
Magyarországon 
 

 név/rokonsági fok:         születési hely, idő: 
      

  állampolgárság: 
      

 tartózkodása jogcíme: 
vízum  
tartózkodási engedély 
ideiglenes letelepedési 

engedély  
EK letelepedési engedély  
egyéb  

   
tartózkodási vízum 
letelepedési engedély 
nemzeti letelepedési 

engedély  
bevándorlási engedély 
EU Kék Kártya 

Tartózkodási okmány száma: 
      

nem tartózkodik 
Magyarországon 
 

7. Egyéb adatok 
(Magyarországra érkezését megelőző) állandó vagy szokásos tartózkodási helye: 

  Ország:       

  Település:       

  Közterület neve:       
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Rendelkezik-e más schengeni tagállamban érvényes tartózkodásra jogosító okmánnyal?  igen   nem 
 Az engedély típusa, száma:       

 érvényessége:      év       hó       nap 

  
Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?  

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

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

igen nem 
      év       hó       nap 

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

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

igen nem 

 8. Kijelentem, hogy az útlevelemben szereplő kiskorú gyermekem velem együtt Magyarországra utazik. 
 igen nem 
 
Figyelem! Amennyiben az útlevelében szereplő kiskorú gyermeke Önnel együtt Magyarországra utazik, kérelméhez az „A” 
betétlapot  csatolni szükséges! 

 

9. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai 
 Meddig kérelmezi tartózkodása engedélyezését?        év        hónap        nap  

Kijelentem, hogy magyarországi tartózkodásom célja: 
 

 Álláskeresés vagy vállalkozás-indítás (1. sz. betétlap)                                
 Családi együttélés (2. sz. betétlap)  
 EU Kék kártya (3. sz. betétlap)                                                          
 Gyakornoki tevékenység (4. sz. betétlap)  
 Gyógykezelés (5. sz. betétlap)                                                            
 Hivatalos (6. sz. betétlap)                                                                  
 Jövedelemszerzés (7. sz. betétlap)  
 Kutatás vagy kutatói mobilitás (hosszú távú) (8. sz. betétlap)                   
 Munkavállalás (9. sz. betétlap)                                
 Nemzeti (10. betétlap) 
 Önkéntes tevékenység folytatása (11. betétlap)  
 Szezonális munkavállalás (12. betétlap)             
 Tanulmányok folytatása vagy hallgatói mobilitás (13. sz. betétlap)  
 Vállalaton belüli áthelyezés (14. sz. betétlap)  
 Egyéb, éspedig:       (15. sz. betétlap) 

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

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

(aláírás) 

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

 Kelt: .....................................................  .................................................................... 
(aláírás) 

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

 

 
 

A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma: ______________________________ 

 Az elutasítás kelte: ______év _____ hónap ___ nap 

 Az elutasítás jogalapja: 

 

Az eljárás megszüntetése esetén 

A megszüntető döntés száma: ______________________________ 

A döntés kelte: ______év _____ hónap ___ nap 

 A döntés jogalapja: 

 

 
 
 
 

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

 
A hatóság tölti ki! 
Kérelmet átvevő hatóság: 

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

  
      

A kérelem átvételének ideje: 
 
 
 

   
   
   Arcfénykép   

 □ Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal 
    

 
 

  

       
beutazás helye: ______________________________      
(belföldi kérelmezés esetén kitöltendő) 
 

      

     
beutazás ideje: ______ év ______  hónap ____  nap 
(belföldi kérelmezés esetén kitöltendő) 
 

    

□ Tartózkodási engedély meghosszabbítása 
   [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]   

Tartózkodási engedély száma és érvényessége: 
 
_________________    ______ év ______  hónap ____  nap 

  Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell 
esni! 

  

   ......... év .......... hó ........ nap 
 1. A kiskorú gyermek személyes adatai   

(belföldi kérelmezés esetén kitöltendő) 
 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 

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

 igen  nem 

  

A hatóság tölti ki! 
A kérelem teljesítése esetén 

 A kérelmező magyarországi tartózkodását családi együttélés biztosítása céljából   ______ év ______  hónap ____  napig 
engedélyezem. 

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

  

 Kiadott tartózkodási engedély száma: ______________________________ 

 A tartózkodási engedélyt átvettem. 

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

 Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ______________________________ 

 
A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma: ______________________________ 

 Az elutasítás kelte: ______év _____ hónap ___ nap 

 Az elutasítás jogalapja: 

 

Az eljárás megszüntetése esetén 

A megszüntető döntés száma: ______________________________ 

A döntés kelte: ______év _____ hónap ___ nap 

 A döntés jogalapja: 
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1. számú BETÉTLAP 

 (álláskeresés vagy vállalkozás-indítás) 
 
 

1. Tartózkodásának célja 
 álláskeresés 

 vállalkozás-indítás 
 
Amennyiben a tartózkodás célja álláskeresés 
2. Korábbi iskolai végzettsége: 

 Oktatási intézmény neve:       
 
Az oktatási intézmény székhelyének címe:       

Képzés jellege:  
 középfokú képzés    felsőfokú alapképzés 

Felsőfokú végzettség esetén a szak megnevezése: 
          

Az oklevél szerzés dátuma:  
      év       hó       nap  

Szakmai gyakorlata:       

Korábbi munkakörei:       
 
Amennyiben a tartózkodás célja vállalkozás-indítás 
3. Korábbi iskolai végzettsége: 

 Oktatási intézmény neve:       
 
Az oktatási intézmény székhelyének címe:       

 képzés jellege:  
 középfokú képzés  felsőfokú alapképzés 

 
Felsőfokú végzettség esetén a szak megnevezése: 
          
 
Az oklevél szerzés dátuma: 
      év       hó       nap  

Szakmai gyakorlata:       
 

 

Korábbi munkakörei:       

A tervezett vállalkozás fő tevékenységi köre: 
      
 

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

             nyelv,          szint;                nyelv,         szint; 
 

5. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 Megélhetését    saját maga biztosítja?  

 igen nem 
családtagja biztosítja?  
 igen nem 

 Megtakarítással rendelkezik? igen nem          Összeg:       

  Megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:        

 

 TÁJÉKOZTATÓ 

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

 A kérelemhez csatolandó mellékletek: 

a tartózkodás célját igazoló okirat 
 foglalkoztatói szándéknyilatkozat 
 cégbejegyzési kérelmet igazoló irat 
 egyéb okirat 

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

a megélhetést igazoló okirat 
 családtag eltartást vállaló nyilatkozata 
 banki igazolás 
 egyéb rendszeres jövedelem folyósításáról szóló igazolás 
 egyéb okirat 

teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat 
  

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

 

Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló 
feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot ismételten 
nem kell csatolnia. 
 

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

(családi együttélés biztosítása)  
 

 1. A kérelmezőt fogadó családtag adatai 

 családi neve:        utóneve:       

 születési családi név:        születési utónév:       

 születési idő: 
       év       hónap       nap 

 születési hely (település):  
       

 ország:  
       

 állampolgársága:  

       

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

 tartózkodási jogcíme  
tartózkodási vízum  
tartózkodási engedély 
EU Kék Kártya 
bevándorlási engedély  
letelepedési engedély 
ideiglenes letelepedési engedély 
nemzeti letelepedési engedély  
EK letelepedési engedély   
menekültként elismert  

 személyazonosító igazolványának/tartózkodási engedélyének 
száma és érvényessége:  

      

      év       hó       nap 

 2. 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:  

       

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

Amennyiben igen, töltse ki és csatolja a 3., vagy  9., vagy 12. vagy 14. számú betétlapot is! 
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TÁJÉKOZTATÓ 

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

 A kérelemhez csatolandó mellékletek: 

a családi kapcsolat igazolására 
 • születési anyakönyvi kivonat 
 • házassági anyakönyvi kivonat 
 • örökbefogadott esetén örökbefogadásról szóló okirat 
 • egyéb családi kapcsolat fennállását igazoló okirat 

Amennyiben foglalkoztatási jogviszonyt kíván létesíteni:  
         •  a foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló előzetes megállapodás, vagy a foglalkoztatási jogviszonyt igazoló 
okirat 

    • a harmadik országbeli állampolgárnak a tevékenység ellátásához szükséges szakképzettségét, iskolai végzettségét, 
nyelvismeretét, gyakorlatát, egyéb készségeit igazoló okirat hiteles másolata, valamint annak hiteles fordítása 
    • a 3., 9. vagy 12. számú  betétlapon megjelölt kedvezményes esetek igazolásához szükséges irat 

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

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

teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat 

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

felhívhatja! 

 Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló 
feltételek nem változtak meg, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia. 
Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó 
igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak 
minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási 
szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie. 
Aki a tartózkodási engedélyét családi együttélés biztosítása céljából kapta, köteles házassága felbontását, illetve házastársa 
halálát a házasság felbontására vonatkozó jogerős ítélet kézhezvételétől, illetve a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától 
számított harminc napon belül a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával 
bejelenteni.  

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

 (EU Kék Kártya)  
 

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

      

 rendelkezésre álló megtakarítás összege:  

      

 megélhetését biztosító egyéb kiegészítő 
jövedelem/vagyon:  

      

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

 település:  
       

 közterület neve:  
       

 közterület jellege:  
       

 házszám:  
       

 épület:  
       

 lépcsőház:  
       

 emelet:  
       

 ajtó:  
       

Munkáltató adószáma 
/adóazonosító jele:       

KSH-szám:  
       

TEÁOR száma:  
       

 
3. Munkakör betöltéséhez szükséges 
szakképzettsége:  
       

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

5. Magyarországra érkezést megelőző 
foglalkozása: 
       

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

A munka természetéből adódóan a 
munkavégzés helye több vármegye 
területére terjed ki?  
  igen   nem  
Ha igen, a munkavégzés megkezdésének 
helye: 
       (irányítószám) 
       (cím) 

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

7. Foglalkoztatóval kötött előzetes megállapodás kelte: 
                         év        hó        nap 

8. Munkakör (FEOR szám): 
       

 
9. A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei 
Az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje:       
 Az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége:       
Nyelvismerete 
Anyanyelve:       
Egyéb nyelvismerete:       
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Beszél-e magyarul?   igen  nem 
10. Korábban dolgozott-e már Magyarországon?    igen  nem  
Ha igen, előző engedélyének érvényességi ideje:       
Előző magyarországi foglalkoztatója: 
neve:       
címe:       
11. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi kedvezményes esetek egyike?      Igen   Nem 

 munkavégzését posztdoktori foglalkoztatásra irányuló pályázat, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj alapján a 
pályázat, valamint az ösztöndíj keretében látja el; 

  bevett egyház belső szabályzatában meghatározott, az egyházi jogi személy szolgálatában álló, egyházi szolgálatot 
sajátos egyházi szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, vagy egyéb jogviszonyban teljesítő természetes személy 
(egyházi személy); 

 olyan kutatási tevékenységet végez, amely − a Magyar Tudományos Akadémia által kiállított igazolás szerint – a 
Magyarország és más állam között létrejött nemzetközi szerződés hatálya alá tartozik; 

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

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

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

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

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

 Magyarországgal szomszédos országból származik és a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi 
foglalkoztatásáért felelős miniszter közleményében meghatározott foglalkoztatásokban dolgozik, ideértve a 
munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is; 

 a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter – a Védelmi Tanács előzetes 
állásfoglalására tekintettel kiadott – közleményében meghatározott harmadik ország állampolgára, aki a 
közleményben meghatározott foglalkoztatásokban minősített kölcsönbeadónál kerül foglalkoztatásra, ideértve a 
munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is; vagy 

 magyar állampolgár családtagjaként kérelmez tartózkodási engedélyt. 
 

12. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi esetek egyike?      Igen     Nem 
 

 a külföldi székhellyel rendelkező gazdasági társaság − nemzetközi szerződés által meghatározott − fiók és képviselet 
vezetője; 

  nemzetközi szervezetet vagy nemzetközi szervezetnek nem minősülő közös szervet létrehozó szerződésben részes 
államok által delegált személy, ha a nemzetközi szervezetnél vagy a közös szervnél kíván dolgozni, valamint a részes 
államok között fennálló viszonosság alapján a delegált személy közeli hozzátartozója; 

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

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

  kulcsszemélyzetnek minősül, 
 

 

  a harmadik országbeli állampolgár munkavégzése a többségi külföldi tulajdonban lévő gazdasági társaság esetében, 
naptári negyedévenként, a megelőző naptári negyedév utolsó napján érvényes munkajogi állományi létszáma húsz 
százalékát meg nem haladó létszámba tartozik, 

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

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

személy, valamint özvegye, aki az elhunyt házastárssal annak halála előtt Magyarországon legalább egy évig együtt 
élt, 

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

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

 az EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár – a családi együttélést biztosító szabályok hatálya 
alá tartozó – családtagja.  

 

TÁJÉKOZTATÓ 

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

 a foglalkoztató és a harmadik országbeli állampolgár munkavállaló között létrejött magas szintű képzettséget igénylő 
munkavállalás céljából – legfeljebb négyéves határozott időtartamú foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére – 
kötött előzetes megállapodás 

 foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló előzetes megállapodás vagy munkaszerződésben szereplő munkakör 
betöltéséhez szükséges felsőfokú szakmai képesítés a felsőfokú végzettséget vagy szakképzettséget igazoló okirat 
hiteles másolata, és hiteles fordítása 

 
 a szálláshely bejelentő-lap, melyet az ingatlan felett rendelkezésre jogosult aláírásával ellátott 
 a megélhetést igazoló okirat 

 előző évi adóhatósági (NAV) jövedelemigazolás 
 munkáltató által kiállított jövedelemigazolás vagy előzetes megállapodás, vagy munkaszerződés 
 egyéb okirat (pl. bankszámla egyenleg igazolás, kivonat) 

 teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat 
  
A fentiekben megjelölt kedvezményes esetek igazolásához szükséges iratot a kérelemhez csatolnia szükséges! 

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

Ha az EU Kék Kártya meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor az EU Kék Kártya kiadásának alapjául szolgáló feltételek 
nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell 
csatolnia. 
Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó 
igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak 
minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási 
szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie. 
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4. számú – BETÉTLAP 

(Gyakornoki tevékenység folytatása) 
 

1. Fogadó intézmény adatai 
 név:        tevékenysége:       

 
 székhelyének címe:       

2. Korábbi iskolai végzettsége: 

 képzés jellege:  
 középfokú   felsőfokú  egyéb 

 

Felsőfokú végzettség esetén a szak 
megnevezése:       

Az oklevél szerzés dátuma: 
      év       hó       nap     

 3. Jelenleg felsőfokú tanulmányokat folytat-e:    
 igen       ha igen, az intézmény neve:       
 nem  

4. Milyen nyelvből, milyen szintű nyelvtudással rendelkezik? 

             nyelv,          szint;                nyelv,         szint; 
 

5. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 Megélhetését    saját maga biztosítja?  

 igen nem 
családtagja biztosítja?  
 igen nem 
ösztöndíjjal biztosítja?  
 igen nem 
 

Megtakarítással rendelkezik?  igen    nem        Összeg:       

Megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:        

  
A megélhetését biztosító családtag neve:                                                    Rokonsági fok:       
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TÁJÉKOZTATÓ 
 A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet 
előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű 
igazgatási szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett 
tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie. 

 A kérelemhez csatolandó mellékletek: 

a tartózkodás célját igazoló okirat 
 a fogadó szervezettel kötött gyakornoki szerződés  
 felsőfokú tanulmányokat igazoló bizonyítvány vagy hallgatói jogviszony-igazolás 
 nyelvvizsga-bizonyítvány     

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

a megélhetést igazoló okirat 
 fogadó / küldő intézmény rendszeres jövedelem folyósításáról szóló igazolás 
 banki igazolás 
 ösztöndíj igazolás 
 egyéb rendszeres jövedelem folyósításáról szóló igazolás 
 egyéb okirat 

teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat 
 
Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául 
szolgáló feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot 
ismételten nem kell csatolnia. 

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

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

(Gyógykezelés) 
 

 1. A fogadó egészségügyi intézmény neve és székhelye 
 név:  

       

 székhely címe:  

       

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

       

 utónév:  

       

 születési családi név:  

       

 születési utónév:  

       

 születési idő: 

      év        hó        nap 

 születési hely (település):  

       

 ország:  

       

 állampolgársága:        rokonsági kapcsolat:       

 

  

3. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 Megélhetését    saját maga biztosítja?  

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

  ösztöndíjjal biztosítja?  
  

igen nem 

Megtakarítással rendelkezik?  igen     nem       Összeg:       

Megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:        
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 TÁJÉKOZTATÓ 

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

 A kérelemhez csatolandó mellékletek: 

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

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

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

 teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat 
  
Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául 
szolgáló feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot 
ismételten nem kell csatolnia.  

 

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

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

(Hivatalos) 
 

1. Magyarországi fogadó intézmény / szerv / személy adatai és a foglalkoztatásra vonatkozó adatok 
 név:         munkakör:        

 székhely címe:        

 2. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 rendszeres jövedelem jellege:  

       

 havi összege:  

       

 rendelkezésre álló megtakarítás:  

       

 megélhetést biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:  

       

 
 
 
 

 TÁJÉKOZTATÓ 

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

 A kérelemhez csatolandó mellékletek: 

a tartózkodás célját igazoló okirat 
    • a fogadó intézmény igazolása a kérelmező foglalkoztatásáról, képzéséről, továbbképzéséről 
    • egyéb okirat 
a lakhatás jogcímét igazoló okirat 

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

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

 teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat 
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 Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is 

felhívhatja! 

 Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául 
szolgáló feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit az ezt igazoló okiratot 
ismételten nem kell csatolnia. 

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

(Jövedelemszerzés) 
 

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

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

       

 település:  

       

 közterület neve: 

       

 közterület jellege: 

        

 házszám:  

       

 épület:  

       

 lépcsőház:  

       

 emelet:  

      

 ajtó:  

      

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

 igen   nem 

 
  

 A gazdasági társaság által foglalkoztatott munkavállalók 
 név:  
       

 születési hely, idő: 
        

 állampolgárság:  
       

A foglalkoztatás megkezdésének napja: 
      év       hó       nap 

 név:  
       

 születési hely, idő: 
        

 állampolgárság:  
       

A foglalkoztatás megkezdésének napja:  
      év       hó       nap 

 név:  
       

  születési hely, idő:  
       

  állampolgárság: 
        

A foglalkoztatás megkezdésének napja: 
      év       hó       nap 

 
3. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 rendszeres jövedelem jellege:  
       

 havi összege:  
       

 rendelkezésre álló megtakarítás:  
       

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

•  üzleti terv és az azt alátámasztó iratok, vagy 
•  legalább hat hónapja folyamatosan, megszakítás nélkül jogszerűen legalább három magyar állampolgár vagy a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy teljes munkaidőben történő foglalkoztatását igazoló iratok 
• gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb - jövedelemszerzési céllal létrejött - jogi személy létesítő okirata és a 
cégnyilvántartásba történt bejegyzést igazoló okirat 
• egyéni vállalkozó igazolvány, vagy a vállalkozói tevékenység megkezdéséről tett bejelentés alapján kiadott igazolás 
• mezőgazdasági őstermelői igazolvány 

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

a megélhetést igazoló okirat 
 • előző évi adóhatósági (NAV) jövedelemigazolás 
 • taggyűlési jegyzőkönyv rendszeres havi jövedelemről, könyvelő által kiállított jövedelemigazolás 
 • egyéb okirat (pl. bankszámla egyenlegigazolás, kivonat) 

teljes körű egészség biztosítást igazoló okirat 

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

 Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául 
szolgáló feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot 
ismételten nem kell csatolnia. 

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

 
1. A kérelem jogalapja 

kutatás 
kutatói hosszú távú mobilitás 

 

Kutatói hosszú távú mobilitás esetén 
az első tagállam megnevezése:       
az első tagállam által kiadott okmány típusa:       
száma:       
érvényességi ideje:       év       hó       nap 
 

2. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 tevékenységéből származó várható jövedelem összege:  

       

 előző évi magyarországi adózott jövedelme:  

      

 rendelkezésre álló megtakarítás összege:  

       

 megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:  

       
 

 3. Egyéb adatok 
A családtag is kíséri? 

igen nem 

Amennyiben a családtag is a kutatóval utazik a családtag adatai 
 családi név (útlevél szerint):  

       
 utónév (útlevél szerint):  

       
 születési családi név:  

       

 születési utónév:  

       

 anyja születési családi és utóneve:  

       

 nem:  

 férfi  nő 

 családi állapot: 
 nőtlen/hajadon 
 özvegy 

   
 házas 
 elvált 

 

 születési idő:  
  
      év       hó       nap 

 születési hely (ország, település):  

       

       

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

ennek házastársa  
egyéb:       

 állampolgársága:  

       

 nemzetisége (nem kötelező kitölteni):  
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Az összevont engedélyezési eljáráshoz szükséges adatok 
 

 
 

 

4. Magyarországi kutató szervezet (munkáltató) adatai 
 név:         

székhely címe:        

irányítószám:        település:  
       

 közterület neve:  
       

 közterület jellege:        házszám: 
        

 épület:  
       

 lépcsőház:  
       

 emelet:  
       

 ajtó:  
       

 tevékenységi kör:  
       

 intézményi akkreditációs 
lajstromszám:       

 érvényessége 
      év       hó       nap 

5. Munkakör betöltéséhez szükséges 
szakképzettsége:  
       

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

7. Magyarországra érkezést 
megelőző foglalkozása: 
       

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

                                                       (cím) 

 A munka természetéből adódóan a munkavégzés 
helye több vármegye területére terjed ki?  
 igen  nem  
Ha igen, a munkavégzés megkezdésének helye: 
            (irányítószám) 

                                                                      (cím) 

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

9. Kutatószervezettel kötött megállapodás kelte: 
      év.       hó       nap 

10. Munkakör (FEOR szám): 
       

11. A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei: 
Az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje:       
Az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége:       
Nyelvismerete 
Anyanyelve:                               Egyéb nyelvismerete:       
Beszél magyarul?   igen  nem 
Korábban dolgozott már Magyarországon?    igen  nem 
Ha igen, előző engedélyének érvényességi ideje:        
Előző magyarországi foglalkoztatója:       
Neve:       
Címe:       

 12. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi kedvezményes esetek egyike?    Igen    Nem 
  munkavégzését posztdoktori foglalkoztatásra irányuló pályázat, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj alapján a 

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

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

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

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

  
 A tartózkodási engedély iránti kérelmet okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell 
egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett 
tartózkodás időtartamára érvényesnek kell lennie. 

 A kérelemhez csatolandó mellékletek: 

 a tartózkodás célját igazoló okirat 
 a kutatószervezettel kötött fogadási megállapodás 
 fogadó kutatószervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata 

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

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

teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat 

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

 Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló 
feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot ismételten nem 
kell csatolnia. 

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

(munkavállalás) 
 

A kérelem benyújtása: 
 az ügyfél személyesen 
 foglalkoztatója útján   

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

A kérelem kiemelt foglalkoztató útján történő benyújtása esetén, az okmány átvételének helye: 
A kérelmező a tartózkodási engedély okmányt a kiállító hatóságnál, belföldön veszi át. 
A kérelmező a tartózkodási engedély okmány postai úton történő megküldését kéri. 
A nem Magyarországon tartózkodó kérelmező, a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízumot meghatározott 

külképviseleten veszi át, éspedig:      _______________________ (ország, város) 

 

 

 1. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 munkaviszonyból származó várható jövedelem 

összege:       
 előző évi magyarországi adózott jövedelme:  

      

 rendelkezésre álló megtakarítás összege:  

      

 megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:  

      

Összevont engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges adatok 
2. Magyarországi munkáltató adatai 

név:       

székhely címe 

 irányítószám: 
      

 település:  
      

 közterület neve:  
      

 közterület jellege 
(út, utca, stb.):  

      

 házszám:  
      

 épület:  
      

 lépcsőház:  
      

 emelet:  
      

 ajtó:  
      

Munkáltató adószáma 
/adóazonosító jele:  

         

KSH-szám:  
       

TEÁOR száma: 
       

 3. Munkaerő kölcsönző cég kívánja foglalkoztatni?  igen     nem 
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4. Munkakör betöltéséhez szükséges 
szakképzettsége:  
      

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

6. Magyarországra érkezést megelőző 
foglalkozása: 
      

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

                       

                           

 A munka természetéből adódóan a munkavégzés 
helye több vármegye területére terjed ki?  

 igen     nem  
  
Ha igen, a munkavégzés megkezdésének helye: 
    címe:       

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

8. Foglalkoztatóval kötött előzetes megállapodás kelte: 
      év       hó       nap 

9. Munkakör (FEOR szám): 
      

10. A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei: 
Az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje:       
 Az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége:       
Nyelvismerete 
Anyanyelve:                                
Egyéb nyelvismerete:       
Beszél magyarul?   igen  nem 
Korábban dolgozott-e már Magyarországon?    igen  nem 
Ha igen, előző összevont engedélyének érvényességi ideje:        
Előző magyarországi foglalkoztatója:       
Neve:       
Címe:       

 

11. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi kedvezményes esetek egyike?      Igen     Nem 
 munkavégzését posztdoktori foglalkoztatásra irányuló pályázat, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj alapján a 

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

egyházi szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, vagy egyéb jogviszonyban teljesítő természetes személy (egyházi 
személy); 

 olyan kutatási tevékenységet végez, amely − a Magyar Tudományos Akadémia által kiállított igazolás szerint – a 
Magyarország és más állam között létrejött nemzetközi szerződés hatálya alá tartozik; 

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

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

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

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

  a menekültként, oltalmazottként elismert személy családtagja, vagy a menekültként elismert kísérő nélküli kiskorú 
szülője, ennek hiányában gyámja, és az összevont kérelmezési eljárásban benyújtott tartózkodási engedély kérelmét 
megelőzően családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik; vagy 
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 Magyarországgal szomszédos országból származik és a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi 
foglalkoztatásáért felelős miniszter közleményében meghatározott foglalkoztatásokban dolgozik, ideértve a munkaerő-
kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is 

 a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter – a Védelmi Tanács előzetes 
állásfoglalására tekintettel kiadott – közleményében meghatározott harmadik ország állampolgára, aki a közleményben 
meghatározott foglalkoztatásokban minősített kölcsönbeadónál kerül foglalkoztatásra, ideértve a munkaerő-kölcsönzés 
útján történő foglalkoztatást is; vagy 

 magyar állampolgár családtagjaként kérelmez tartózkodási engedélyt. 
12. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi esetek egyike?      Igen     Nem 

 a külföldi székhellyel rendelkező gazdasági társaság − nemzetközi szerződés által meghatározott − fiók és képviselet 
vezetője; 

  nemzetközi szervezetet vagy nemzetközi szervezetnek nem minősülő közös szervet létrehozó szerződésben részes 
államok által delegált személy, ha a nemzetközi szervezetnél vagy a közös szervnél kíván dolgozni, valamint a részes 
államok között fennálló viszonosság alapján a delegált személy közeli hozzátartozója; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 az EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár – a családi együttélést biztosító szabályok hatálya alá 
tartozó – családtagja. 

 
TÁJÉKOZTATÓ 

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

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

 

 
  



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 216. szám 10429   

 
 

TÁJÉKOZTATÓ 

A fentiekben megjelölt kedvezményes esetek igazolásához szükséges iratot kérelméhez csatolnia kell. 
a lakhatás jogcímét igazoló okirat 
•  30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat 
• lakásbérleti szerződés 
• szívességi lakáshasználatról szóló okirat 
• kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával 
• egyéb okirat 

a megélhetést igazoló okirat 
 • előző évi adóhatósági (NAV) jövedelemigazolás 
 • munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, vagy előzetes megállapodás, vagy munkaszerződés 
 • egyéb okirat (pl. bankszámla egyenlegigazolás, kivonat) 

teljes körű egészség biztosítást igazoló okirat 

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

 Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló 
feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot ismételten nem 
kell csatolnia. 

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

 
1. Nemzeti vízum száma és érvényessége:  

H □□□□□□□□     ______ év ______  hónap ____  nap 

 2. Milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését? 

Magyar nyelv megőrzése, ápolása 
Kulturális, nemzeti önazonosság megőrzése 
Államilag elismert közép- vagy felsőfokú oktatásban való részvételen kívüli 

oktatás, illetve tanulmányokkal összefüggő ismeretek gyarapítása 
Családegyesítést kivéve, családi kapcsolatok erősítése 

 

  
  
  
  

 3. A kérelmezőt fogadó családtag/egyéb személy 
 családi neve:        utóneve:       
 születési családi név:        születési utónév:       
  
születési idő:   születési hely (település):          
       év       hó       nap      ország:        

    
 családi kapcsolat: 

   szülő  házastárs  szülő házastársa  gyámolt  gyermek 
vagy távolabbi leszármazó, illetve ennek házastársa  egyéb 

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

letelepedési engedély  EK letelepedési engedély  
menekültként elismert 

 személyazonosító igazolványának/tartózkodási engedélyének 
száma és érvényessége:  
      
      év       hó       nap 

 4. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 Ki biztosítja magyarországi megélhetését?   

 családtag  kérelmező   

családtag rendelkezésére álló megtakarítás:       

kérelmező rendelkezésére álló megtakarítás:       

családtag havi bruttó jövedelme:       

kérelmező havi bruttó jövedelme:       

családtag munkáltatója (név, székhely):       

kérelmező munkáltatója (név, székhely):       
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 TÁJÉKOZTATÓ 

 A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelőzően 30 nappal a szálláshely 
szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez 
csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az 
engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie. 
 A kérelemhez csatolandó mellékletek: 
a családi kapcsolat igazolására  

 születési anyakönyvi kivonat 
 házassági anyakönyvi kivonat 
 örökbefogadott esetén örökbefogadásról szóló okirat 
 egyéb családi kapcsolat fennállását igazoló okirat 

a lakhatás jogcímét igazoló okirat 
 tulajdonában álló ingatlan esetén hiteles tulajdonilap-másolat 
 lakásbérleti szerződés 
 szívességi lakáshasználatról szóló okirat 
 egyéb okirat 

 a megélhetést igazoló okirat 
 a fogadó családtag eltartást vállaló nyilatkozata 
 előző évi adóhatósági jövedelemigazolás 
 munkáltató által kiállított jövedelemigazolás 
 egyéb okirat 

teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat 
  

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

 Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául 
szolgáló feltételek nem változtak meg, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia.  
 Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó 
igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való 
hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték 
vagy igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.   
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11. számú – BETÉTLAP 

(Önkéntes tevékenység folytatása) 
 

1. Fogadó intézmény adatai 
 név:        tevékenysége:       

 
 székhelyének címe:       

2. Korábbi iskolai végzettsége 

 képzés jellege:  
 középfokú    felsőfokú    egyéb 

 

Felsőfokú végzettség esetén a szak 
megnevezése:  
      

Az oklevél szerzés dátuma: 

      év       hó       nap  

3. Milyen nyelvből, milyen szintű nyelvtudással rendelkezik? 

             nyelv,          szint;                nyelv,         szint; 
 

4. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 Megélhetését   saját maga biztosítja?  

 igen nem 

családtagja biztosítja?  
 igen nem 

ösztöndíjjal biztosítja?  
 igen nem 

Megtakarítással rendelkezik? igen nem            Összeg:       

Megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:        

 A megélhetését biztosító családtag neve:                                                                Rokonsági fok:       
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TÁJÉKOZTATÓ 

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

A kérelemhez csatolandó mellékletek: 

a tartózkodás célját igazoló okirat 
 a fogadó szervezettel kötött önkéntes szerződés      

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

a megélhetést igazoló okirat 
 fogadó / küldő intézmény rendszeres jövedelem folyósításáról szóló igazolás 
 banki igazolás 
 egyéb rendszeres jövedelem folyósításáról szóló igazolás 
 egyéb okirat 

teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat 
 
Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául 
szolgáló feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot 
ismételten nem kell csatolnia. 

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

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

(szezonális munkavállalás) 
 

1. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
munkaviszonyból származó várható jövedelem összege: 

      
előző évi magyarországi adózott jövedelme:  

      
rendelkezésre álló megtakarítás összege:  

      
megélhetését biztosító egyéb kiegészítő 
jövedelem/vagyon:  

      

Az összevont engedélyezési eljáráshoz szükséges adatok 

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

 település:  
       

 közterület neve:  
       

 közterület jellege:  
       

 házszám:  
       

 épület:  
       

 lépcsőház:  
       

 emelet:  
       

 ajtó:  
       

Munkáltató adószáma 
/adóazonosító jele:       

KSH-szám:  
       

TEÁOR száma:  
       

 
3. Munkakör betöltéséhez szükséges 
szakképzettsége:  
       

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

5. Magyarországra érkezést megelőző 
foglalkozása: 
       

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

A munka természetéből adódóan a 
munkavégzés helye több vármegye 
területére terjed ki?  
  igen   nem  
Ha igen, a munkavégzés megkezdésének 
helye: 
irányítószám:        
cím:       

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

 
 

7. Foglalkoztatóval kötött előzetes megállapodás kelte: 
                         év        hó        nap 

8. Munkakör (FEOR szám): 
       

9. A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei 
Az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje:       
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 Az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége:       
Nyelvismerete 
Anyanyelve:       
Egyéb nyelvismerete:       
Beszél-e magyarul?   igen  nem 
10. Korábban dolgozott-e már Magyarországon?    igen  nem  
Ha igen, előző engedélyének érvényességi ideje:       
Előző magyarországi foglalkoztatója: 
neve:       
címe:       
A kérelem benyújtását megelőző öt évben korábban dolgozott-e már szezonális munkavállalási engedéllyel 
Magyarországon? 
   igen   nem           
Ha igen: melyik év(ek)ben?       

 Előző szezonális munkavállalási engedélyt kiadó kormányhivatal megnevezése:       
 11. A foglalkoztatás munkaerő-kölcsönzés keretében történik-e?    igen  nem  
12. A foglalkoztatás várható kezdetének (kezdeteinek) és befejezésének (befejezéseinek) dátumai:  
      év        hó        naptól        év        hó        napig;   
      év        hó        naptól        év        hó        napig;   
      év        hó        naptól        év        hó        napig;   
      év        hó        naptól        év        hó        napig. 
13. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi kedvezményes esetek egyike?      Igen   Nem 

 A NATO-SOFA Megállapodás részes államainak a NATO-SOFA Megállapodás I. Cikk 1. pont a) és b) alpontjában 
meghatározott és Magyarország területén szolgálati célból tartózkodó fegyveres ereje és polgári állománya tagjának 
közeli hozzátartozója; 
 A Harmtv. 19. §-ában meghatározott családegyesítő családtagja, és az összevont kérelmezési eljárásban benyújtott 
tartózkodási engedély kérelmét megelőzően legalább egy éve családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes 
tartózkodási engedéllyel jogszerűen Magyarország területén tartózkodik és a családegyesítő fél foglalkoztatása 
engedélymentes;  
 A menekültként, oltalmazottként elismert személy családtagja, vagy a menekültként elismert kísérő nélküli kiskorú 
szülője, ennek hiányában gyámja, és az összevont kérelmezési eljárásban benyújtott tartózkodási engedély kérelmét 
megelőzően családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik; vagy 
 Magyarországgal szomszédos országból származik és a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi 
foglalkoztatásáért felelős miniszter közleményében meghatározott foglalkoztatásokban dolgozik, ideértve a 
munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is 

 a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter – a Védelmi Tanács előzetes 
állásfoglalására tekintettel kiadott – közleményében meghatározott harmadik ország állampolgára, aki a 
közleményben meghatározott foglalkoztatásokban minősített kölcsönbeadónál kerül foglalkoztatásra, ideértve a 
munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is; vagy 

 magyar állampolgár családtagjaként kérelmez tartózkodási engedélyt. 
 

TÁJÉKOZTATÓ 

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

 A kérelemhez csatolandó mellékletek: 

a tartózkodás célját igazoló okirat 
• a foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló előzetes megállapodás, vagy a foglalkoztatási jogviszonyt igazoló okirat 
• a harmadik országbeli állampolgárnak a tevékenység ellátásához szükséges szakképzettségét, iskolai végzettségét, 
nyelvismeretét, gyakorlatát, egyéb készségeit igazoló okirat hiteles másolata, valamint annak hiteles fordítása 
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TÁJÉKOZTATÓ 

A fentiekben megjelölt kedvezményes esetek igazolásához szükséges iratot a kérelméhez csatolnia kell. 
a lakhatás jogcímét igazoló okirat 

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

a megélhetést igazoló okirat 
 • előző évi adóhatósági (NAV) jövedelemigazolás 
 • munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, vagy előzetes megállapodás, vagy munkaszerződés 
 • egyéb okirat (pl. bankszámla egyenlegigazolás, kivonat) 

teljes körű egészség biztosítást igazoló okirat 

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

 Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául 
szolgáló feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot 
ismételten nem kell csatolnia. 
 Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó 
igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való 
hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy 
igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie. 
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13. számú – BETÉTLAP 

(Tanulmányok folytatása illetve hallgatói mobilitás) 
 

1. A kérelem jogalapja 
tanulmányok folytatása 

hallgatói mobilitás 
 
Hallgatói mobilitás esetén 
az első tagállam megnevezése:       
az első tagállam által kiadott okmány típusa:       
száma:       
 
érvényességi ideje:       év       hó       nap 
 

 
2. Fogadó oktatási intézmény adatai 
 név:        képzés jellege:  

középfokú képzés felsőfokú 
alapképzés 

továbbképzés  
egyéb képzés 

 
képzés típusa:  

előkészítő képzés  
 alapképzés 

 Az oktatási intézmény székhelyének címe:       

3. Korábbi iskolai végzettsége 
 Oktatási intézmény neve:       
 
Az oktatási intézmény székhelyének címe:       

 képzés jellege:  
középfokú képzés   felsőfokú 

alapképzés 

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

             nyelv,          szint;                nyelv,         szint;             nyelv,         szint; 
 

5. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 Megélhetését    saját maga biztosítja?  

 igen nem 
családtagja biztosítja?  
 igen nem 
ösztöndíjjal biztosítja?  
 igen nem 
 

 Megtakarítással rendelkezik?  igen   nem      Összeg:       

Megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:        

 A megélhetését biztosító családtag neve:                                                    Rokonsági fok:       

  
TÁJÉKOZTATÓ 

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

 A kérelemhez csatolandó mellékletek: 
a tartózkodás célját igazoló okirat 

 felsőoktatási intézménytől származó felvételi vagy hallgatói jogviszony igazolás 
 középfokú oktatási intézménytől származó iskolalátogatási igazolás  
 felsőfokú oktatási intézmény által meghatározott díj befizetéséről szóló igazolás 
 nyelvtudást igazoló okirat 

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

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

teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat 
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TÁJÉKOZTATÓ 

 A tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelemhez csatolni kell továbbá az oktatási intézmény által kiállított 
igazolást a kérelmező tanulmányi előrehaladásáról. 
Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául 
szolgáló feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot 
ismételten nem kell csatolnia. 

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

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

(vállalaton belüli áthelyezés és  
vállalaton belüli hosszú távú mobilitás) 

 
 

□ Vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély kiállítása    

 □ Hosszú távú mobilitási engedély kiállítása:  

 Beutazás helye és ideje: __________________________,        ______ év ______  hónap ____  nap 

 Az első tagállam, ahol vállalaton belüli áthelyezés céljából tartózkodott: __________________________ 
 Az első tagállam által kiadott tartózkodásra jogosító okmány száma és érvényessége:  

__________________________,        ______ év ______  hónap ____  nap 

 
1. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
munkaviszonyból származó várható jövedelem összege: 

      
előző évi magyarországi adózott jövedelme:  

      
rendelkezésre álló megtakarítás összege:  

      
megélhetését biztosító egyéb kiegészítő 
jövedelem/vagyon:  

      

Összevont engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges adatok  

2. Magyarországi fogadó szervezet adatai: 
 név:        
székhely címe:        
irányítószám:  
       

 település:  
       

 közterület neve:  
       

 közterület jellege:  
       

 házszám:  
       

 épület:  
        

 lépcsőház:  
       

 emelet:  
       

 ajtó:  
       

Munkáltató adószáma 
/adóazonosító jele:  

        

KSH-szám:  
       

TEÁOR száma:  
       

 3. Harmadik országban letelepedett vállalkozás/vállalkozáscsoport adatai: 
Név:       
Székhely (ország, város):       
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4. A vállalaton belüli áthelyezés keretében betölteni kívánt pozíció: 
 Vezető           Szakértő         Gyakornok 

5. A vállalaton belüli áthelyezés időtartama és helye az Európai Unió területén: 
Első tagállam megnevezése és tervezett tartózkodási idő:       
Második tagállam megnevezése és tervezett tartózkodási idő:       
További tagállamok megnevezése és tervezett tartózkodási idő:       

 
6. Munkakör betöltéséhez szükséges 
szakképzettsége:  
       

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

8. Magyarországra érkezést megelőző 
foglalkozása: 
       

9. Vállalaton belüli áthelyezés időpontját megelőzően a harmadik országban letelepedett 
vállalkozásnál vagy vállalkozáscsoporton belül fennálló munkaviszony időtartama: 

      

10. Munkakör (FEOR 
szám): 
      

11. munkavégzés helye(i): 
 Egyetlen munkavégzési hely van? 
  igen    nem  

 Ha igen: 
irányítószám:        
cím:          
     

A munka természetéből adódóan a munkavégzés 
helye több vármegye területére terjed ki? 
  igen     nem  

Ha igen, a munkavégzés megkezdésének helye: 
irányítószám:        
cím:       

A foglalkoztató több – 
különböző vármegye területén 
lévő – telephelyén fog 
dolgozni?  

 igen    nem  
 

12. A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei: 
Az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje:       
 Az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége:       
Nyelvismerete: 
Anyanyelve:       
Egyéb nyelvismerete:      
Beszél-e magyarul?   igen  nem 
Korábban dolgozott-e már Magyarországon?    igen  nem  
Ha igen, előző magyarországi foglalkoztatója neve és címe:  
      

 
 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ 

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

 

A hosszú távú mobilitási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok csatolásával egyidejűleg 
legkésőbb a hosszú távú mobilitás megkezdése előtt 20 nappal, vagy a Magyarországon töltött rövid távú mobilitási időszak 
lejárta előtt 20 nappal, kell benyújtani. 
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TÁJÉKOZTATÓ 

A kérelemhez csatolandó mellékletek: 
a tartózkodás célját igazoló okirat 

 a harmadik országbeli állampolgár és a harmadik országban letelepedett vállalkozás között fennálló munkaszerződés 
vagy megbízólevél, amely tartalmazza: a) hogy a vállalaton belüli áthelyezés időpontját a vezető állású munkavállaló 
és szakértő esetében legalább három, legfeljebb tizenkét hónapos, gyakornok-munkavállaló esetében pedig legalább 
három, legfeljebb hathónapos folyamatos munkaviszony előzte meg közvetlenül ugyanazon a vállalkozáson vagy 
vállalkozáscsoporton belül, b) vállalaton belüli áthelyezés idejére biztosított munkabért és egyéb foglalkoztatási 
feltételek meghatározását, c) a harmadik országbeli állampolgár beosztását, d)  annak igazolását, hogy vállalaton belül 
áthelyezése lejártakor a harmadik országbeli állampolgár visszatérhet az ugyanazon vállalkozáshoz vagy 
vállalkozáscsoporthoz tartozó és valamely harmadik országban letelepedett szervezethez, e) az arra vonatkozó 
nyilatkozatot, hogy valamennyi olyan feltétel teljesül, amelyet az adott foglalkozási ágban dolgozó, hasonló 
helyzetben lévő kiküldött munkavállalóra vonatkozó jogszabály, ágazati kollektív szerződés rendelkezése előír. 

 a magyarországi fogadó szervezet és a harmadik országban letelepedett vállalkozás ugyanahhoz a vállalkozáshoz 
vagy vállalkozáscsoporthoz való tartozását igazoló irat, 

 a vezető állású munkavállaló vagy szakértő esetén a felsőfokú végzettséget vagy szakképzettséget, vagy gyakornok-
munkavállaló esetén a felsőfokú végzettséget igazoló okirat, 

 a magyarországi fogadó szervezet által kiállított nyilatkozat, mely szerint a vezető állású munkavállaló vagy szakértő 
rendelkezik a vállalaton belüli áthelyezéshez szükséges tapasztalattal, 

 arra vonatkozó nyilatkozat, hogy az Európai Unió tagállamai területén történő tartózkodás tekintetében mely 
tagállamokban mennyi lesz a vállalaton belüli áthelyezés időtartama,  
a szálláshely-bejelentő lap, az ingatlan felett rendelkezésre jogosult aláírásával ellátva 
a megélhetést igazoló okirat 

 előző évi adóhatósági (NAV) jövedelemigazolás 
 munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, vagy munkaszerződés, vagy megbízólevél 
 egyéb okirat (pl. bankszámla egyenlegigazolás, kivonat) 

teljes körű egészség biztosítást igazoló okirat 

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

 Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául 
szolgáló feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot 
ismételten nem kell csatolnia. 
 Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó 
igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való 
hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték 
vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie. 
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15. számú BETÉTLAP 

 (egyéb) 
 
 

1.Tartózkodásának célja? 
 képzésben való részvétel 

 egyéb       
2. Amennyiben a tartózkodás célja tanulás a fogadó oktatási intézmény adatai 
 név:        képzés jellege:  

középfokú képzés   felsőfokú alapképzés 
továbbképzés   egyéb képzés 

képzés típusa:  
előkészítő képzés  
 alapképzés 

 Az oktatási intézmény székhelyének címe:       

3. Korábbi iskolai végzettsége 

 Oktatási intézmény neve:       
 
Az oktatási intézmény székhelyének címe:       

 képzés jellege:  
 középfokú képzés    felsőfokú alapképzés 

 
Felsőfokú végzettség esetén a szak 
megnevezése:         

Az oklevél szerzés dátuma: 
      év       hó       nap     

4. Milyen nyelvből, milyen szintű nyelvtudással rendelkezik? 

             nyelv,          szint;                nyelv,         szint; 

5. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok 
 Megélhetését    saját maga biztosítja?  

 igen nem 
családtagja biztosítja?  
 igen nem 
ösztöndíjjal biztosítja?  
 igen nem 

 Megtakarítással rendelkezik?  igen    nem        Összeg:       

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

 
 TÁJÉKOZTATÓ 

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

 A kérelemhez csatolandó mellékletek: 

a tartózkodás célját igazoló okirat 
 nem államilag elismert felsőoktatási intézménytől vagy nyelviskolától származó iskolalátogatási igazolás 
 egyéb okirat 

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

a megélhetést igazoló okirat 
 ösztöndíj folyósításáról szóló igazolás 
 igazolás nyugdíj/járadék folyósításáról 
 banki igazolás 
 egyéb rendszeres jövedelem folyósításáról szóló igazolás 
 egyéb okirat 

teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat 
  

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

 Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául 
szolgáló feltételek nem változtak meg és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit. az ezt igazoló okiratot 
ismételten nem kell csatolnia. 
 Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó 
igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak 
minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási 
szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie. 
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16. számú BETÉTLAP 

(Fehér Kártya) 
 

 

1. Magyarországon kívüli országban igazolt foglalkoztatási jogviszony adatai: 

munkáltatói név:       

székhely/címe 

Munkáltató tevékenységi köre(i):  
         

Munkakör:  
       

Távolról, elektronikusan végezhető 
munkavégzés időtartama: 
       

kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 6 havi 
jövedelem:  

           

megélhetését biztosító egyéb kiegészítő 
jövedelem/vagyon/megtakarítás:  

      

2. Magyarországon kívüli országban igazolt nyereséggel rendelkező vállalkozás adatai: 

vállalkozás neve:       

székhely/címe: 

Vállalkozás tevékenységi köre(i):  
         

Vállalkozás alapítása:  
       
 
Tulajdoni részesedés aránya: 
      
 
Tulajdoni részesedéssel rendelkező 
személyek száma: 
      
 

Vállalkozásban betöltött munkakör: 
     Tagi jogviszony 
      Ügyvezetői jogviszony 
      
Egyéb: ……………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
………………..                      
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kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 6 havi 
jövedelem:  
      

megélhetését biztosító egyéb 
kiegészítő 
jövedelem/vagyon/megtakarít
ás:  

      

 

3. Szakképzettsége:  
      

 4. Iskolai végzettsége: 
 általános iskola  

szakiskola 
 szakmunkásképző  

gimnázium 
 szakközépiskola  

technikum 
 főiskola  

egyetem  
 8 általánosnál kevesebb 

5. Foglalkoztatási 
jogviszonyban/vállalkozásban betöltött 
munkakör alapján ellátandó 
magyarországi tevékenység: 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………. 
 

 

 
 

                                                                                      TÁJÉKOZTATÓ 

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

• Magyarországon kívüli országban igazolt foglalkoztatási jogviszonyt alátámasztó, munkáltatótól származó hiteles igazolás a 
munkaviszonyról, melyet Magyarországról fejlett digitális technológiai megoldással kerül ellátásra, és mely dokumentum 
tartalmazza: 
- a munkáltató tevékenységi körét,  
- rendelkezést a távolról, elektronikusan végezhető munkavégzésről, illetve annak engedélyezett időtartamáról,   
- a harmadik országbeli állampolgár munkáltatónál betöltött munkakörét és pozícióját. 

     • igazolt nyereséggel rendelkező vállalkozásban fennálló tulajdoni részesedés léte, melyre tekintettel a munkavégzés vagy a 
vállalkozás irányítása Magyarországról fejlett digitális technológiai megoldással kerül ellátásra, és ami dokumentum 
tartalmazza: 

- a vállalkozás valós és tényleges működését hitelesen alátámasztó adatokat, 
- a harmadik országbeli állampolgár által a vállalkozásban betöltött munkakört és pozíciót, 
- a vállalkozás tevékenységi körét. 

   

 
A fentiekben megjelölt kedvezményes esetek igazolásához szükséges iratot kérelméhez csatolnia kell. 

a lakhatás jogcímét igazoló okirat 
• lakásbérleti szerződés 
• szívességi lakáshasználatról szóló okirat 
• kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával 
• egyéb okirat 

a megélhetést igazoló okirat 
 • előző hat hónapra vonatkozó munkáltató által kiállított jövedelemigazolás 
 • munkaszerződés, egyéb megállapodás 
 • egyéb okirat (pl. bankszámla egyenlegigazolás, kivonat) 

teljes körű egészség biztosítást igazoló okirat 
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 Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is  
felhívhatja! 

 Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló 
feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot ismételten nem 
kell csatolnia. 

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

    „                                                                                                                                                                                         
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         2. melléklet a …/2022. (… ...) BM rendelethez 
 

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

 
 
 

Értesítés  
kutatói rövid távú mobilitás esetén 

 
 1. A harmadik országbeli állampolgár személyes adatai 
 családi név (útlevél szerint):  
       

 utónév (útlevél szerint):  
       

 születési családi név: 
       

 születési utónév: 
       

 anyja születési családi és utóneve: 
       

 neme:  
 férfi     nő 

 családi állapota: 
    nőtlen/hajadon    házas 
    özvegy   elvált 

   
 

 születési idő:  
                      év      hó       nap 

 születési hely (település):  
       

 ország:       

 állampolgársága:        nemzetisége (nem kötelező kitölteni):       

 utolsó állandó külföldi lakóhelye:       

2. A bejelentés jogalapja: 

 kutató rövid távú mobilitása 

 kutató családtagjának rövid távú mobilitása (A kutató neve / születési dátuma:        

      év        hó        nap) 

3. Az első tagállam megnevezése:        

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

 
                                         év        hó        nap  

 útlevél típusa: 
  
   magánútlevél   szolgálati   diplomata   egyéb 

 érvényességi ideje: 
  
                                              év        hó        nap 

 
  

2. melléklet az 50/2022. (XII. 27.) BM rendelethez
„41. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 216. szám 10449   

 
 

 
6. Magyarországi kutató szervezet (munkáltató) adatai 

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.  

 név:         

székhely címe:        

irányítószám:        település:  
       

 közterület neve:  
       

 közterület jellege:        házszám: 
        

 épület:  
       

 lépcsőház:  
       

 emelet:  
       

 ajtó:  
       

 tevékenységi kör:  
       

 intézményi akkreditációs 
lajstromszám:       

 érvényessége 
      év       hó       nap 

7. Munkakör betöltéséhez szükséges 
szakképzettsége:  
       

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

9. Magyarországra érkezést 
megelőző foglalkozása: 
       

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

(cím)       

 A munka természetéből adódóan a munkavégzés 
helye több vármegye területére terjed ki?  
 igen  nem  
Ha igen, a munkavégzés megkezdésének helye: 
 (irányítószám)        

 (cím)       

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

11. Kutatószervezettel kötött megállapodás kelte: 
      év.       hó       nap 

12. Munkakör (FEOR szám): 
       

13. A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei: 
Az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje:       
 Az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége:       
Nyelvismerete 
Anyanyelve:                                        Egyéb nyelvismerete:       
Beszél magyarul?   igen  nem 
Korábban dolgozott már Magyarországon?    igen  nem  
Ha igen, előző engedélyének érvényességi ideje:        
Előző magyarországi foglalkoztatója:       
Neve:       
Címe:       

  Elektronikus fizetőeszközzel vagy banki befizetés esetén a befizetést igazoló tranzakciós szám:       

 Kelt: ..........................................           
        ......................................................................... 
              (aláírás) 
 

                                                                                                                                                                              
„ 
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A belügyminiszter 51/2022. (XII. 27.) BM rendelete
egyes rendészeti tárgyú miniszteri rendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 
módosításáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  § (3)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 2., 7. és 16. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (8)  bekezdés b)  pontjában, 
a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341.  § 
(1)  bekezdés 21.  pont f )  alpontjában, valamint 342/A.  § (1)  bekezdés j)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterrel egyetértésben – 
a következőket rendelem el:

1. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint 
foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 
módosítása

1. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-
egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet
a) 22.  § (5)  bekezdésében, 23.  § (6)  bekezdésében, 28/A.  § (2)  bekezdésében, 28/A.  § (4)  bekezdés 

a)–c) pontjában, 28/A. § (8) bekezdés c) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:5 és A:8 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” 

szöveg,
c) 1. mellékletében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
d) 1. mellékletében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg,
e) 7. mellékletében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

2. A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet módosítása

2. §  A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 3.  § b)  pont bd)  alpontjában a „megyei” 
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

3. A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 
meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosítása

3. §  A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 
meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet
a) 1. melléklet B) pont 1.8.1. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 1. melléklet B) pont 3.11. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „területi” szöveg 
lép.

4. Záró rendelkezések

4. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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A belügyminiszter 52/2022. (XII. 27.) BM rendelete
egyes miniszteri rendeleteknek a kormányalakításhoz kapcsolódó módosításáról

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 26.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (2)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
66. § (1) bekezdés 27. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (2)  bekezdés b) és 
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés f ) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § 
(1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a  kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34.  § (4)  bekezdés a)  pont af )  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (2)  bekezdés 
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
66. § (1) bekezdés 27. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés g)  pont ge)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés g)  pont ga)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés r)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 26.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10. alcím tekintetében az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 11. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés g) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § 
(1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 12. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § 
(2)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) 
Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 6. és 29.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 139.  § 7.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró külgazdasági 
és külügyminiszterrel, valamint a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128.  § 
4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró kultúráért és innovációért felelős miniszterrel egyetértésben –,
a 13. 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 kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 6.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 14. alcím tekintetében a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (2)  bekezdés p)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 15. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16., 26. és 28. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 16. alcím és a  2.  melléklet tekintetében az  egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 
15.  § (10)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) 
Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 26.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 17. alcím tekintetében a  fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 
30.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) 
Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 18. alcím tekintetében a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (7) bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 19. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94.  § (1)  bekezdés a), b), e)–j), m), o), p), s) és 
u) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
66. § (1) bekezdés 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel 
egyetértésben –,
a 20. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94.  § (1)  bekezdés n)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 21. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94.  § (1)  bekezdés h)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 22. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés c) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § 
(1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 23. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 26.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 24. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94.  § (1)  bekezdés l)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 25. alcím tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 
XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 26. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b), f ) és 
k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 27. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015.  évi XLII. törvény 342/B.  § b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. és 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 28. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94.  § (1)  bekezdés b) és p)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 29. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (2)  bekezdés 
k)  pontjában, a  fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30.  § 
(2)  bekezdésében, valamint a  magyar jelnyelvről és a  magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31.  § 
(7)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) 
Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
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1. A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű 
szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet módosítása

1. §  A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő 
díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló  
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása

2. §  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
a) 148/D. §-ában a „miniszter” szövegrész helyébe a „gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter” szöveg,
b) 148/E.  § (1)  bekezdésében a  „miniszter által jóváhagyott, a” szövegrész helyébe a  „gyermek- és 

ifjúságpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott, az általa vezetett” szöveg
lép.

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

3. §  A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 1.  § (2)  bekezdésében, 20.  § (3)  bekezdésében, 30.  § (1)  bekezdésében, 39.  § 
(4)  bekezdésében, 39/E.  §-ában, 39/M.  §-ában, 51.  § (1)  bekezdésében, 79.  § (1) és (2)  bekezdésében, 101/A.  § 
(3)  bekezdésében, 103/A.  § (2) és (3)  bekezdésében, 105.  § (3)  bekezdésében, 110/B.  § (3)  bekezdés a) és 
b)  pontjában, 110/B.  § (5)  bekezdésében, 110/C.  § (3)  bekezdés a) és b)  pontjában, 110/I.  § (3)  bekezdésében, 
111/A. § (4) bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért” szöveg lép.

4. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 
9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása

4. § (1) A  személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a  szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) 
SZCSM rendelet 12/A. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A testület tagjai:)
„b) a szociálpolitikáért felelős miniszter által felkért 6 személy,”

 (2) A  személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a  szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) 
SZCSM rendelet 12/A. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A testület tagjai:)
„c) a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által felkért személy.”

5. §  A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a  szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) 
SZCSM rendelet
a) 3/A.  § (1a)  bekezdésében, 4.  § (2)  bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, valamint 

a  gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős miniszter” szövegrész helyébe a  „szociális szolgáltatások 
tekintetében a  szociálpolitikáért felelős miniszter, a  gyermekek napközbeni ellátása és a  területi 
gyermekvédelmi szakszolgáltatás örökbefogadással összefüggő feladatai tekintetében a  gyermek- és 
ifjúságpolitikáért felelős miniszter, egyéb gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység esetén 
a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter” szöveg,

b) 11/A. § (4) bekezdésében, 12. § (2) bekezdés a) pont af ) alpontjában, 12/A. § (4) bekezdésében a „szociál- és 
nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért” szöveg,

c) 12/A. § (2) bekezdésében a „testület” szövegrész helyébe a „Testület” szöveg
lép.
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5. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve 
tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

6. §  A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 
szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 8.  § (11)  bekezdésében az „egészségügyi miniszter” szövegrész 
helyébe az „egészségügyért felelős miniszter” szöveg lép.

6. A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és 
vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról 
szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

7. §  A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, 
valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet
a) 8/A. § (2) bekezdésében, 8/B. § (1) bekezdésében és 8/E. § (3) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe 

a „gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter” szöveg,
b) 8/C.  § (5)  bekezdésében a „miniszteri” szövegrész helyébe a „gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős 

miniszter általi” szöveg
lép.

7. A gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló  
43/2003. (VII. 29.) ESZCSM rendelet módosítása

8. §  A gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM rendelet 
6. §-ában az „egészségügyi, szociális és családügyi” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős” szöveg lép.

8. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

9. §  Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) 
ESZCSM rendelet 13/C.  §-ában az  „Emberi Erőforrások Minisztériuma és Állami Egészségügyi Ellátó Központ” 
szövegrész helyébe a „Belügyminisztérium és Országos Kórházi Főigazgatóság” szöveg lép.

9. Az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására 
vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló 
3/2005. (II. 10.) EüM rendelet módosítása

10. §  Az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó 
minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) 
EüM rendelet 23. §-ában az „egészségügyi” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős” szöveg lép.

10. A Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadásának alkalmazásáról szóló  
28/2006. (VII. 11.) EüM rendelet módosítása

11. §  A Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadásának alkalmazásáról szóló 28/2006. (VII. 11.) EüM rendelet
a) 2. § (2) bekezdésében az „egészségügyi” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős” szöveg,
b) 2.  § (3)  bekezdésében, 3.  §-ában és 5.  §-ában az  „Egészségügyi Minisztérium” szövegrész helyébe  

az „az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg
lép.
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11. A várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről 
szóló 45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

12. §  A várólista-sorrend kialakításának és az  eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről szóló 
45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet 1. §-ában az „egészségügyi miniszter” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős 
miniszter” szöveg lép.

12. 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

13. §  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) 11.  melléklet „5. A  3. számú betétlap” alcímében a  „Nemzetgazdasági Minisztérium” szövegrész helyébe 

a „harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter” szöveg,
b) 34.  mellékletében a  „Nemzetgazdasági Minisztérium” szövegrész helyébe a  „harmadik országbeli 

állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter” szöveg, az  „az oktatásért” szövegrész 
helyébe az „a felsőoktatásért vagy a köznevelésért felelős miniszter” szöveg

lép.

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

14. §  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 5. § (2) bekezdés 
c) pontjában az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért felelős miniszter, a köznevelésért” szöveg lép.

14. A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 
53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosítása

15. §  A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) 
EüM  rendelet 4.  § (1)  bekezdés d)  pontjában az „egészségügyi” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős” 
szöveg lép.

15. A kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy 
megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló  
42/2008. (XI. 14.) EüM–SZMM együttes rendelet módosítása

16. §  A kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító 
szolgáltatás szabályairól szóló 42/2008. (XI. 14.) EüM–SZMM együttes rendelet 11.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„11.  § Az  egészségügyért felelős miniszter, a  szociálpolitikáért felelős miniszter, a  büntetés-végrehajtásért felelős 
miniszter, valamint az  igazságügyért felelős miniszter az  általa vezetett minisztérium honlapján negyedévente 
közzéteszi az előzetes állapotfelmérést végző intézmények, valamint a szolgáltatást nyújtó intézmények jegyzékét.”

17. §  A kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-
felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló 42/2008. (XI. 14.) EüM–SZMM együttes rendelet 4.  § (3)  bekezdésében  
az „az igazságügyi és rendészeti” szövegrész helyébe az „a büntetés-végrehajtásért felelős” szöveg lép.
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16. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási 
jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet módosítása

18. §  Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű 
szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

17. A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 
27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet módosítása

19. §  A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) 
SZMM rendelet 4. § (1) bekezdésében és 5. § (4) bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe 
a „szociálpolitikáért” szöveg lép.

18. A jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének 
feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet módosítása

20. §  A jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a  jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről 
szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet 10. § (6) bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe 
a „szociálpolitikáért” szöveg lép.

19. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása

21. §  A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a  köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 1. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya – fenntartóra tekintet nélkül – kiterjed)
„f ) a  köznevelésért felelős miniszternek (a  továbbiakban: miniszter) a  Kormány rendeletében kijelölt központi 
hivatalára (a továbbiakban: hivatal),”

22. §  A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a  köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 174. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A pályázatokat az e célra létrehozott döntés-előkészítő bizottság bírálja el a pályázati határidő lejártát követő 
harminc napon belül, majd a támogatásról javaslatot tesz a miniszternek. A javaslattételtől számított tizenöt napon 
belül a győztes pályázók nevét a miniszter által vezetett minisztérium honlapján nyilvánosságra kell hozni.”

23. §  A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a  köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 176. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A (6) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak tekintetében az Arany János Tehetséggondozó Program tanácsadó 
testületének egy tagja, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program 
mentori tanácsadó testületének tagja és a  Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség tagja külön-külön 
tesz javaslatot a  miniszternek, aki a  javaslat kézhezvételét vagy a  még szükséges adatok tíz napon belül történő 
beszerzését követően tizenöt napon belül döntést hoz a  programokból történő kikerülésről. A  miniszter 
a szakképzésért felelős miniszter és a felnőttképzésért felelős miniszter egyetértésével dönthet továbbá arról, hogy 
a  programból kikerült intézmény feladatát a  megye más nevelési-oktatási intézménye számára pályázati úton 
lehetővé teszi.”

24. §  A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a  köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
a) 7.  § (1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában, 7.  § (1)  bekezdés d)  pontjában, 7.  § (8)  bekezdésében, 26.  § 

(2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, 81. § (4) bekezdésében, 87. § (2) bekezdésében, 116. §-ában, 123. § 
(5) bekezdésében, 132. § (7) bekezdés d) pontjában, 134. § (1) bekezdés a) pontjában, 137/D. §-ában, 145. § 
(2) bekezdésében, 150. § (4) bekezdésében, 152. § (2) és (3) bekezdésében, 152/L. § (2) bekezdésében, 157. § 
(4) bekezdésében, 169. § (2) bekezdésében, 171. § (4) bekezdésében, 172. § (1) bekezdésében, 173. § (1) és 
(5) bekezdésében, 174. § (4) bekezdésében, 174. § (5) bekezdés c) és d) pontjában, 174. § (6) bekezdésében, 
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176.  § (3)  bekezdésében, 176.  § (6)  bekezdés a)  pontjában, 176.  § (8)  bekezdés a) és b)  pontjában, 177.  § 
(5)  bekezdésében, 183.  § (1)  bekezdés a)–c)  pontjában, 184/R.  § (2) és (4)  bekezdésében az „az oktatásért 
felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg,

b) 7/B.  § (1)  bekezdésében, 10.  melléklete címében az „az emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe 
az „a miniszter” szöveg,

c) 152/C. §-ában, 156. § (3) bekezdésében, 76/G. alcím címében, 184/T. §-ában, 191/A. § (1)–(5) bekezdésében 
az „Az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „A miniszter” szöveg,

d) 155. § (3) bekezdésében, 184/M. § (1) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszterrel” szövegrész helyébe 
az „a miniszterrel” szöveg,

e) 161. § (3) bekezdésében, 174. § (2) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrészek helyébe 
az „a miniszter” szöveg,

f ) 184/J. § (1) bekezdés b) pontjában az „1–9.” szövegrész helyébe a „2–9.” szöveg,
g) 191/A. § (5) bekezdésében az „a földművelésügyi” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős” szöveg
lép.

25. §  Hatályát veszti a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
a) 183. § (1) bekezdés d) pontjában és 184/A. § (2)–(4) bekezdésében az „és felnőttképzésért” szövegrész,
b) 7. melléklet 1. pontja.

20. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó 
intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 
48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosítása

26. §  A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a  pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és 
a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 2. § 
(3) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a köznevelésért” szöveg lép.

21. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló  
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosítása

27. §  A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 3.  § (1)  bekezdés 
b) pontjában az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a köznevelésért” szöveg lép.

22. A vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének, valamint az ezeket érintő 
szakmai egyeztetések lefolytatásának egységes szabályairól szóló  
18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet módosítása

28. §  A vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének, valamint az  ezeket érintő szakmai 
egyeztetések lefolytatásának egységes szabályairól szóló 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet
a) 6. § (1) bekezdés c) pontjában az „Állami Egészségügyi Ellátási Központ (a továbbiakban: ÁEEK)” szövegrész 

helyébe az „Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ)” szöveg,
b) 6. § (6) bekezdésében az „ÁEKK” szövegrész helyébe az „OKFŐ” szöveg
lép.

23. Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes 
szabályairól szóló 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet módosítása

29. §  Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól szóló 
2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet
a) 1.  § (2)  bekezdésében az „Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a  továbbiakban: ÁEEK)” szövegrész helyébe 

az „Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ)” szöveg,
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b) 2.  § (1)–(3)  bekezdésében, 4.  §-ában, 5.  § (1)  bekezdésében, 6.  §-ában, 7.  §-ában, 1.  mellékletében foglalt 
táblázat B:2, B:3, B:4, B:6, B:9, B:11 és B:15 mezőjében az „ÁEEK” szövegrész helyébe az „OKFŐ” szöveg,

c) 5. § (3) bekezdésében az „ÁEEK” szövegrészek helyébe az „OKFŐ” szöveg
lép.

24. A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről 
szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet módosítása

30. §  A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) 
EMMI rendelet
a) 6. § (3) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrészek helyébe az „a köznevelésért” szöveg,
b) 6. § (5) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a köznevelésért” szöveg
lép.

25. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló  
39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosítása

31. §  Hatályát veszti az  Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 
39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja.

26. A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 
25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet módosítása

32. §  A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) 
EMMI rendelet 10.  § (1)  bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért” 
szöveg lép.

27. Az iskolaőrök képzéséről, kiegészítő képzéséről, vizsgáztatásáról, valamint a képzés és vizsga 
helyett elfogadható szakirányú képesítések és képzettségek jegyzékéről szóló  
28/2020. (VII. 17.) BM rendelet módosítása

33. §  Az iskolaőrök képzéséről, kiegészítő képzéséről, vizsgáztatásáról, valamint a  képzés és vizsga helyett elfogadható 
szakirányú képesítések és képzettségek jegyzékéről szóló 28/2020. (VII. 17.) BM rendelet 4.  § a)  pontjában és 7.  § 
(1)  bekezdésében az „az emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős miniszter” 
szöveg lép.

28. A 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet módosítása

34. §  A 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 11.  § (7)  bekezdés c)  pontjában, 12.  § (2) és 
(4) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a köznevelésért” szöveg lép.

29. A szociális ágazati képzésekről és vizsgakövetelményekről szóló  
14/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet módosítása

35. §  A szociális ágazati képzésekről és vizsgakövetelményekről szóló 14/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet 1.  § 
(3) bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért” szöveg lép.

30. Záró rendelkezések

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

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet az 52/2022. (XII. 27.) BM rendelethez

  A  népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő 
díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet 3. számú mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

(A B

1. Intézmény Számlaszám)

2. Belügyminisztérium 10032000-01483305

2. melléklet az 52/2022. (XII. 27.) BM rendelethez

 1. Az  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű 
szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2.  mellékletében foglalt táblázat 4. sora 
helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B

1 Intézet Számlaszám)

4 Belügyminisztérium 10032000-01483305

 2. Az  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű 
szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2.  mellékletében foglalt táblázat 
A:9 mezőjében a „Csongrád” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád” szöveg lép.

A belügyminiszter 53/2022. (XII. 27.) BM rendelete
egyes miniszteri rendeleteknek a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok működésével összefüggő 
módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (9) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 26.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (9) bekezdés b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § 
(1)  bekezdés 26.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben –,
a 3. alcím és az  1.  melléklet tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi 
XXXI. törvény 47.  § (6)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 7.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva − a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
agrárminiszterrel egyetértésben −,
a 4. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (9)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben −,
az 5. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (6)  bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § 
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(1)  bekezdés 26.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben –,
a 6. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (9) bekezdés c) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § 
(1)  bekezdés 26.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben –,
a 7. alcím tekintetében az  egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15.  § (11)  bekezdés 
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 3.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben – 
a következőket rendelem el:

1. A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása

1. §  A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 10.  § (1)  bekezdés 
a)  pontjában, 10. § (2) és (5)  bekezdésében, 11.  § (1)–(3)  bekezdésében, 12.  § (1)  bekezdésében a  „megyei” 
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 16.) ESZCSM rendelet módosítása

2. §  Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 16.) ESZCSM rendelet
a) 12. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 12. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

3. Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet módosítása

3. §  Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet [a továbbiakban: 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet] 
2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §  A 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet
a) 5. § (2) bekezdésében a „megyék” szövegrész helyébe a „vármegyék” szöveg,
b) 5.  § (3)  bekezdésében a „megyékre” szövegrész helyébe a „vármegyékre” szöveg, a „megyei” szövegrészek 

helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 5. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
d) 5. § (4) bekezdés a) pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

5. §  Hatályát veszti a 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet
a) 5. § (7) bekezdésében a „megyei” szövegrész,
b) 9. § (4) és (9) bekezdésében, 15. §-ában, 17. § (1) bekezdés a) pontjában a „megyei, fővárosi” szövegrész.

4. Az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről szóló  
20/2008. (V. 14.) EüM rendelet módosítása

6. §  Az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről szóló 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet 15. § (3) bekezdésében 
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.
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5. Az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokkal 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 33/2010. (V. 13.) EüM–FVM együttes rendelet módosítása

7. §  Az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokkal kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 33/2010. (V. 13.) EüM–FVM együttes rendelet 9.  §-ában a  „megyei” szövegrészek helyébe 
a „vármegyei” szöveg lép.

6. A vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásának 
egyes kérdéseiről szóló 55/2011. (IX. 20.) NEFMI rendelet módosítása

8. §  A vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásának egyes 
kérdéseiről szóló 55/2011. (IX. 20.) NEFMI rendelet 2. § (1) bekezdésében és 4. §-ában a „megyei” szövegrész” helyébe 
a „vármegyei” szöveg lép.

7. Az élelmiszerekben lévő transz-zsírsavak megengedhető legnagyobb mennyiségéről,  
a transz-zsírsav tartalmú élelmiszerek forgalmazásának feltételeiről és hatósági ellenőrzéséről, 
valamint a lakosság transz-zsírsav bevitelének nyomon követésére vonatkozó szabályokról szóló 
71/2013. (XI. 20.) EMMI rendelet módosítása

9. §  Az élelmiszerekben lévő transz-zsírsavak megengedhető legnagyobb mennyiségéről, a  transz-zsírsav tartalmú 
élelmiszerek forgalmazásának feltételeiről és hatósági ellenőrzéséről, valamint a lakosság transz-zsírsav bevitelének 
nyomon követésére vonatkozó szabályokról szóló 71/2013. (XI. 20.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésében a „megyei” 
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

8. Záró rendelkezések

10. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet az 53/2022. (XII. 27.) BM rendelethez
„2. melléklet a 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelethez

 1. A vármegyék erdőtűz-veszélyeztetettségi besorolása a következő tényezők figyelembevételével történik:
1.1. az egyes társulások biomassza-dinamikai és tűzökológiai viszonyai,
1.2. az  adott településhatárhoz tartozó közepesen és nagymértékben veszélyeztetett terület aránya az  összes 

erdőterülethez képest,
1.3. az  adott vármegyében a  közepesen és nagymértékben veszélyeztetett terület aránya az  összes 

erdőterülethez képest,
1.4. az elmúlt évek tűzkár-statisztikai adatai,
1.5. a regionális szocio-ökonómiai viszonyok,
1.6. a geológiai, talajtani viszonyok,
1.7. az időjárási viszonyok.

 2. Nagymértékben veszélyeztetett vármegyék:
2.1. Bács-Kiskun vármegye,
2.2. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye.

 3. Közepes mértékben veszélyeztetett vármegyék:
3.1. Csongrád-Csanád vármegye,
3.2. Heves vármegye,
3.3. Nógrád vármegye,
3.4. Veszprém vármegye,
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3.5. Budapest (főváros) és csatoltan – a  Pilis és a  Budai-hegység fenyvesei, illetve a  sűrű beépítés miatt – 
Budajenő, Budakalász, Budakeszi, Budaörs, Csobánka, Nagykovácsi, Perbál, Pilisborosjenő, Piliscsaba, 
Pilisszentiván, Pilisszentkereszt, Pilisszántó, Pilisvörösvár, Pomáz, Páty, Solymár, Szentendre, Üröm.”

A belügyminiszter 54/2022. (XII. 27.) BM rendelete
a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok működésével összefüggésben egyes egészségügyi és vízügyi 
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  § (4a)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 26.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet  
103. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró gazdaságfejlesztési miniszterrel egyetértésben,
a 2. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4a) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 26.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
103. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró gazdaságfejlesztési miniszterrel egyetértésben −,
a 3. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 21. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében az  egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15.  § (9)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló  
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103.  § (1)  bekezdés 11.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró gazdaságfejlesztési 
miniszterrel egyetértésben −,
az 5. alcím tekintetében az  egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15.  § (9)  bekezdés 
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
66.  § (1)  bekezdés 26.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103.  § (1)  bekezdés 11.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró gazdaságfejlesztési 
miniszterrel egyetértésben –,
a 6. alcím tekintetében az  egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15.  § (9)  bekezdés 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103.  § (1) bekezdés 11.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró gazdaságfejlesztési 
miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet módosítása

1. §  A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet
a) 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg,
b) 5. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

2. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosítása

2. §  A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló  
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
a) 2. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában, 2. § (1) bekezdés c) pontjában, 4. § (3) bekezdés b) és c) pontjában, 

7.  § (3)  bekezdés f )  pontjában, 12.  § (1), (2) és (4)  bekezdésében, 13.  § (4) és (5)  bekezdésében, 15.  §-át 
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megelőző alcím címében, 15.  § (5)  bekezdés a) és b)  pontjában a  „megyei” szövegrészek helyébe 
a „vármegyei” szöveg,

b) 7.  § (3)  bekezdés d)  pontjában, 11.  § (5)  bekezdésében, 16/B.  § (1)  bekezdésében, 16/B.  § (2)  bekezdés 
b)  pontjában, 16/C.  § (2)  bekezdés b)  pontjában és 3. számú mellékletében foglalt táblázat „Időszakos 
munkaalkalmassági vizsgálatok gyakorisága” megnevezésű oszlopban a  „megyei” szövegrész helyébe 
a „vármegyei” szöveg,

c) 11.  § (3)  bekezdés a) és b)  pontjában, valamint 12.  § (2)  bekezdésében a „megyében” szövegrész helyébe 
a „vármegyében” szöveg

lép.

3. A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet módosítása

3. §  A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 2.  melléklet 1.2.  pontjában  
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

4. A munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és 
biztonsági követelményekről szóló 22/2010. (V. 7.) EüM rendelet módosítása

4. §  A munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági 
követelményekről szóló 22/2010. (V. 7.) EüM rendelet 10/A.  § (1)  bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe 
a „vármegyei” szöveg lép.

5. Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által 
okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, 
valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó 
követelményekről szóló 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet módosítása

5. §  Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések 
megelőzésére, az  ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az  egészségügyi 
tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről szóló 51/2013. (VII. 15.)  
EMMI rendelet 4. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

6. A fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó minimális 
egészségi és biztonsági követelményekről szóló 33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelet módosítása

6. §  A fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és 
biztonsági követelményekről szóló 33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelet 3.  § (9)  bekezdésében a „megyei” szövegrész 
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

7. Záró rendelkezések

7. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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A belügyminiszter 55/2022. (XII. 27.) BM rendelete
az Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház létrehozásával összefüggő miniszteri rendeletek 
módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 247.  § (2)  bekezdés zs)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 26.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében az  atomenergiáról szóló 1996.  évi CXVI.  törvény 68.  § (2)  bekezdés o)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 26.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.  törvény 247. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 26.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont dh) és di) alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 
26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés c) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § 
(1)  bekezdés 25.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel 
egyetértésben –,
a 6. alcím tekintetében a szomszédos országok Magyarországgal határos közigazgatási egységei lakosságának koronavírus elleni 
védelméről szóló 348/2021. (VI. 22.) Korm. rendelet 3.  § a) és b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva
a következőket rendelem el:

1. A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló  
13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosítása

1. §  A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet 20.  § 
(2)  bekezdésében az  „Állami Egészségügyi Központ” szövegrész helyébe az  „Országos Kórházi Főigazgatóság” 
szöveg lép.

2. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet módosítása

2. §  Az atomenergiáról szóló 1996.  évi CXVI.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) 
EüM  rendelet 12.  melléklet 1.  pontjában a „HM Állami Egészségügyi Központ,” szövegrész helyébe az „Észak-Pesti 
Centrum Kórház – Honvédkórház,” szöveg lép.

3. Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet módosítása

3. §  Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet 1. számú mellékletében 
foglalt táblázat B:3 mezőjében és 3. számú mellékletében foglalt táblázat B:4 mezőjében a „Magyar Honvédség 
Egészségügyi Központ” szövegrész helyébe az „Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház” szöveg lép.
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4. A szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése 
érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről szóló  
18/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelet módosítása

4. §  A szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges 
intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről szóló 18/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelet 2. melléklet 
II.  pont d)  alpontjában és IV.  pont a)  alpontjában a  „HM Állami Egészségügyi Központ” szövegrész helyébe 
az „Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház” szöveg lép.

5. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek 
társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy 
a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása

5. §  A törzskönyvezett gyógyszerek és a  különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási 
támogatásba való befogadásának szempontjairól és a  befogadás vagy a  támogatás megváltoztatásáról szóló 
32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 2. számú és 3. számú mellékletében a „Magyar Honvédség Egészségügyi Központ” 
szövegrészek helyébe az „Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház” szöveg lép.

6. A szomszédos országok Magyarországgal határos közigazgatási egységei lakosságának 
koronavírus elleni védelmével összefüggő határátkelőhelyek és oltópontok kijelöléséről szóló 
25/2021. (VIII. 6.) BM rendelet módosítása

6. §  A szomszédos országok Magyarországgal határos közigazgatási egységei lakosságának koronavírus elleni 
védelmével összefüggő határátkelőhelyek és oltópontok kijelöléséről szóló 25/2021. (VIII. 6.) BM rendelet 
1.  melléklet 16.  pontjában a  „Magyar Honvédség Egészségügyi Központ;” szövegrész helyébe az  „Észak-Pesti 
Centrum Kórház – Honvédkórház;” szöveg lép.

7. Záró rendelkezések

7. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

A belügyminiszter 56/2022. (XII. 27.) BM rendelete
a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági 
feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet módosításáról

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004.  évi XXIV.  törvény 22.  § (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. és 26. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A  kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági 
feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet 1. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A  muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára jogosító engedély feltételeként előírt egészségi 
alkalmasság vizsgálatának a  célja annak a  megállapítása, hogy az  engedélyt kérelmező vagy az  engedéllyel 
rendelkező személynek nincs-e olyan betegsége, testi vagy szellemi, érzékszervi fogyatékossága, amely őt 
a muzeális fegyver sportlövészeti célú biztonságos használatára egészségi szempontból alkalmatlanná teszi.”
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 (2) A  kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági 
feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet 1. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A  fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: KR1.) 30.  § 
(1)  bekezdés b)  pontja szerinti, a  muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára jogosító engedélyt kérelmező 
személy –  az  engedély kiadása iránti kérelmének benyújtása előtt – előzetes egészségi alkalmassági vizsgálaton, 
a  muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára jogosító engedéllyel már rendelkező természetes személy 
pedig az időszakos vagy soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálaton köteles megjelenni az orvosi alkalmasságot 
vizsgáló szervnél, és köteles magát a szükséges orvosi és pszichológiai vizsgálatoknak alávetni.”

 (3) A  kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági 
feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára jogosító engedéllyel rendelkező a két vizsgálat időpontja 
között egészségi állapotában olyan mértékű állapotromlást észlel, amely a  muzeális fegyver sportlövészeti célú 
biztonságos használatára időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná teheti, illetve azt hátrányosan befolyásolhatja, 
köteles az orvosi alkalmasságot vizsgáló, a 8. § (1) bekezdés a) pontja szerinti elsőfokú szervnél orvosi vizsgálatra 
jelentkezni annak megállapítása érdekében, hogy a muzeális fegyver biztonságos használatára alkalmas-e.”

2. §  A kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági 
feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet
a) 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet, valamint
b) 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.

3. §  A kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági 
feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: KR1.)” szövegrész helyébe a „KR1.” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában az „és 25. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „ , 25. § (1) bekezdésében 

és 30. § (1) bekezdés b) pontjában” szöveg,
c) 2. § (3) bekezdésében a „használatára jogosító” szövegrész helyébe a „használatára, illetve a muzeális fegyver 

sportlövészeti célú használatára jogosító” szöveg,
d) 4. § (2), (3) és (5) bekezdésében a „bekezdésében és” szövegrész helyébe a „bekezdésében, 30. § (1) bekezdés 

b) pontjában és” szöveg,
e) 5.  § (1)  bekezdésében a „tartására, illetve” szövegrész helyébe a „tartására, muzeális fegyver sportlövészeti 

célú használatára, illetve” szöveg,
f ) 5.  § (1a)  bekezdésében a „használatára alkalmatlan” szövegrész helyébe a „használatára, illetve a  muzeális 

fegyver sportlövészeti célú használatára alkalmatlan” szöveg,
g) 5. § (7) bekezdésében a „tartására, illetve” szövegrész helyébe a „tartására, a muzeális fegyver sportlövészeti 

célú használatára, illetve” szöveg,
h) 6.  § (2)  bekezdésében az „engedély, illetve” szövegrészek helyébe az „engedély, a  KR1. 30.  § (1)  bekezdés 

b) pontja szerinti engedély, illetve” szöveg,
i) 6. § (3) bekezdésében a „tartására, illetve” szövegrész helyébe a „tartására, a muzeális fegyver sportlövészeti 

célú használatára, illetve” szöveg, továbbá a „használata, illetve” szövegrész helyébe a „használata, a muzeális 
fegyver sportlövészeti célú biztonságos használata, illetve” szöveg,

j) 7. § (2) és (5) bekezdésében az „engedéllyel, illetve” szövegrész helyébe az „engedéllyel, a muzeális fegyver 
sportlövészeti célú használatára jogosító engedéllyel, illetve” szöveg,

k) 7/A.  §-ában és 8.  § (1a)  bekezdésében a „használatára jogosító” szövegrész helyébe a „használatára, illetve 
a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára jogosító” szöveg,

l) 1. számú melléklet I.  pontjában a  „tartását, illetve” szövegrész helyébe a  „tartását, a  muzeális fegyver 
sportlövészeti célú használatát, illetve” szöveg,

m) 1. számú melléklet III.  pontjában a „tartására, illetve” szövegrész helyébe a „tartására, a  muzeális fegyver 
sportlövészeti célú használatára, illetve” szöveg,
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n) 1. számú melléklet III.  pont 4.  alpontjában a „kezelését, illetve” szövegrész helyébe a „kezelését, a  muzeális 
fegyver sportlövészeti célú kezelését, illetve” szöveg,

o) 1. számú melléklet III. pont 6. alpontjában a „használatát, illetve” szövegrész helyébe a „használatát, a muzeális 
fegyver sportlövészeti célú biztonságos használatát, illetve” szöveg

lép.

4. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet az 56/2022. (XII. 27.) BM rendelethez
„2. számú melléklet a 22/1991. (XI. 15.) NM rendelethez

EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATI LAP

Előzetes orvosi vizsgálat:*
Név:  ............................................................................................................................................................................................................................
Szül. év, hó, nap:  ....................................................................................................................................................................................................
Anyja neve:  ..............................................................................................................................................................................................................
Lakcím:  ......................................................................................................................................................................................................................
Foglalkozása (csak az I. alkalmassági csoportba tartozó vizsgált személy esetében kell kitölteni):  .......................................  
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Vizsgálat időpontja:  ..............................................................................................................................................................................................
Vizsgálatot végző orvos neve:  ..........................................................................................................................................................................
Intézmény neve:  ....................................................................................................................................................................................................
Kórelőzmény (krónikus betegség, gyógyszerszedés stb.):  .....................................................................................................................
Bőr, látható nyálkahártyák:  ................................................................................................................................................................................
Csontok és ízületek:  ..............................................................................................................................................................................................
Mirigyek (pajzsmirigy):  ........................................................................................................................................................................................
Tüdő:  ..........................................................................................................................................................................................................................
Szív: ............................................................... EKG:  .................................................................................................................................................
Vérnyomás: ................................................. Pulzus:  ............................................................................................................................................
Érrendszer, varicositas:  ........................................................................................................................................................................................
Hasi szervek tapintása:  ........................................................................................................................................................................................
Máj: ................................................................. Sérv:  ................................................................................................................................................
Idegrendszer, Romberg: ......................................................................................................................................................................................
Halló- és egyensúlyszerv:  ...................................................................................................................................................................................
Szem (visus):  ............................................................................................................................................................................................................
Egyéb vizsgálati eredmények:  ..........................................................................................................................................................................
Laboratóriumi vizsgálati eredmények:  ..........................................................................................................................................................
Pszichológiai vizsgálat eredménye:  ................................................................................................................................................................
Az elvégzett előzetes orvosi és pszichológiai alkalmassági vizsgálat alapján lőfegyver tartására/elöltöltő fegyver 
vadászati célú használatára/muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára***
– alkalmas
– alkalmatlan
Egyéb megjegyzések:  ..........................................................................................................................................................................................
A másodfokú egészségügyi alkalmassági vizsgálatot végző szerv megállapításai:**  .................................................................
Időszakos és soron kívüli orvosi vizsgálat:*  .................................................................................................................................................
Ideje:  ..........................................................................................................................................................................................................................
Vizsgálatot végző orvos neve:  ..........................................................................................................................................................................
Statusában beállott változások:  .......................................................................................................................................................................
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Az elvégzett időszakos/soron kívüli orvosi és pszichológiai alkalmassági vizsgálat alapján lőfegyver tartására/
elöltöltő fegyver vadászati célú használatára/muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára***
– alkalmas
– alkalmatlan
Egyéb megjegyzések:  ..........................................................................................................................................................................................
A másodfokú egészségügyi vizsgálatot végző szerv megállapításai:**  ............................................................................................

Dátum:

P. H.

  Aláírás

    * Az első fokú orvosi alkalmasságot vizsgáló szerv tölti ki!
  ** A másodfokú orvosi alkalmasságot vizsgáló szerv tölti ki!
*** A kívánt rész aláhúzandó.”

2. melléklet az 56/2022. (XII. 27.) BM rendelethez
„4. számú melléklet a 22/1991. (XI. 15.) NM rendelethez

ORVOSI VÉLEMÉNY
a lőfegyver tartására, a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára, illetve az elöltöltő 
fegyver vadászati célú használatára jogosító hatósági engedély kiadásához szükséges egészségi 
alkalmasságról

 1. Név:  ............................................................................................................................................................................................................................
 2. Születési hely:  .........................................................................................................................................................................................................
 3. Születési idő: ................. év .................................................... hó ............... nap
 4. Lakcím: ...................................................... helység ........................................................................................................ utca ........... házszám
 5. Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány típusa és okmányazonosítója:  ................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................
Minősítés:
Alkalmas: ................... év ................................................... hó .................. napjáig
Alkalmatlan

Dátum:
P. H.

  Aláírás”
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A belügyminiszter 57/2022. (XII. 27.) BM rendelete
a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet módosításáról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, valamint a  víziközlekedésről szóló 2000.  évi 
XLII.  törvény 88.  § (3)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró építési és 
közlekedési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet
a) 2. § f ) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 14. § (1) bekezdésében a „Megyei” szövegrészek helyébe a „Vármegyei” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

A belügyminiszter 58/2022. (XII. 27.) BM rendelete
a légi közlekedés védelme érdekében ellenőrzés alá vonható munkavállalók köréről szóló  
50/2003. (XII. 18.) BM rendelet módosításáról

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74.  § (1)  bekezdés q)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 
14.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterrel, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró építési 
és közlekedési miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § 
(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A légi közlekedés védelme érdekében ellenőrzés alá vonható munkavállalók köréről szóló 50/2003. (XII. 18.)  
BM rendelet 4. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

A belügyminiszter 59/2022. (XII. 27.) BM rendelete
a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló  
27/1998. (VI. 10.) BM rendelet módosításáról

A fegyveres biztonsági őrségről, a  természetvédelmi és a  mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 30.  § 
(5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.)  
Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 112.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi 
miniszterrel, valamint a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 9.  § (1)  bekezdés 
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14. és 15.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterrel egyetértésben – 
a következőket rendelem el:

1. §  A fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet 
Melléklet
a) 9.  § nyitó szövegrészében, 33.  § (3)  bekezdésében, 35.  § (2)  bekezdésében, 15/m) számú függelékében 

a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 53. § (3) bekezdés b) pontjában a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

A belügyminiszter 60/2022. (XII. 27.) BM rendelete
a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági 
követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A lőterekről, a  lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a  fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági 
követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet
a) 10.  § (5)  bekezdésében a  „rendőr-főkapitányságon kell” szövegrész helyébe a  „rendőr-főkapitányságon, 

magyar nyelven kell” szöveg,
b) 11/C. §-át megelőző alcím címében a „használatához szükséges” szövegrész helyébe a „használatához, illetve 

a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatához szükséges” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

A belügyminiszter 61/2022. (XII. 27.) BM rendelete
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, valamint 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 módosításáról

A szabad mozgás és tartózkodásáról jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 
86. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 
II. törvény 111.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 216. szám 10471

a 2. alcím tekintetében a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
2007. évi I. törvény 86. § (3) bekezdésében, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 
II. törvény 111.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró pénzügyminiszterrel 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 24. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §  Hatályát veszti a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 
II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet
a) 16. §-a,
b) 8. melléklete.

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

3. §  Hatályát veszti a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a  harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 
2. melléklet VI. pont 1. és 2. alpontja.

3. Záró rendelkezések

4. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 61/2022. (XII. 27.) BM rendelethez
„24. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

 

1 

 

                                                                Szálláshely bejelentése 

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

  
 Kérelem átvételének dátuma: 
  
                ______ év  ____ hónap  ____ nap 

KÉRJÜK OLVASHATÓAN, NYOMTATOTT, LATIN BETŰKKEL KITÖLTENI! 

Telefonszám:                                

E-mail cím:       
 

 I. A kérelmező adatai 
 1. Családi neve:                                                            Neme:       
     Utóneve(i):                                                           Állampolgársága:                 

 2.  Anyja neve:         

 3. Születési ideje:         év       hónap       nap        Születési helye:                            
 4. Családi állapota: 
  nőtlen/hajadon    házas 
  elvált    özvegy 

 

 5. Útlevelének száma és érvényessége:                                 év       hónap       nap 

 

      Tartózkodási engedélyének száma:                                                     

 6. Szálláshelyének pontos címe:    
 

 Irányítószám:         Helyrajzi szám:       
 Település:        Kerület:       
 Közterület neve:          
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.):        
 Házszám:          
 Épület:        Lépcsőház:        Emelet:        Ajtó:       

 
7. Szálláshely használatának jogcíme: 

o tulajdonos 
o bérlő 
o egyéb:…………… 

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

 ......................................................................................                                          ………………………………… 
                          szállásadó(k) aláírása                                                                                         bejelentő aláírása 
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2 

TÁJÉKOZTATÓ 

A kérelemhez mellékelni kell: 

 szálláshely használatát igazoló dokumentum (pl. bérleti szerződés, befogadó nyilatkozat stb.) 
 érvényes úti okmány másolata 

Tájékoztatom, hogy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtására 
kiadott 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 156. § (1) bekezdése értelmében a harmadik országbeli állampolgár  
a szálláshelyének megváltozását köteles három napon belül bejelenteni.  

A regionális igazgatóság a bejelentett szálláshely címének valódiságát a személyi adat- és lakcímnyilvántartás címnyilvántartásában 
ellenőrizheti. 

 

 „ 
 

A belügyminiszter 62/2022. (XII. 27.) BM rendelete
az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről 
szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM–SZMM együttes rendelet módosításáról

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § 
(1)  bekezdés 26.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva − a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128.  § 6.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró kultúráért és innovációért felelős 
miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  Az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről szóló 
37/2007. (VII. 23.) EüM–SZMM együttes rendelet 4.  § (1) és (2)  bekezdésében a  „megyei” szövegrész helyébe 
a „vármegyei” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

A belügyminiszter 63/2022. (XII. 27.) BM rendelete
a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült 
költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet módosításáról

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 29.  § b)  pont ba)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 13.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a  járművek elszállítására, valamint a  felmerült költségekre 
vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet 8.  § b)  pontjában az „úton álló” szövegrész helyébe 
az „úton vagy területen álló” szöveg lép.
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2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

A belügyminiszter 64/2022. (XII. 27.) BM rendelete
a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása 
vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak 
kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és 
az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35.  § (2)  bekezdés h)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a  büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy 
felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása 
keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az  ellentételezés rendjéről szóló 
9/2011. (III. 23.) BM rendelet
a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul,
b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. §  A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a  büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy 
felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása 
keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az  ellentételezés rendjéről szóló 
9/2011. (III. 23.) BM rendelet 4. § (1) bekezdésében a „napon” szövegrész helyébe a „munkanapon” szöveg lép.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § b) pontja, a 2. § és a 2. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 64/2022. (XII. 27.) BM rendelethez

 1.  A  büntetés-végrehajtási szervezet részéről a  büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy 
felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása 
keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az  ellentételezés rendjéről szóló 
9/2011. (III. 23.) BM rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. 10 Élelmiszergyártás
a) Hasított félsertés, sertésbelsőségek (kizárólag a büntetés-végrehajtás vonatkozásában).
b) Étkezési sült sertészsír, étkezési sertéstepertő (kizárólag a büntetés-végrehajtás vonatkozásában).
c) Hűtött és mélyhűtött baromfi, egészben és darabolva (kizárólag a büntetés-végrehajtás vonatkozásában).
d) Kenyér, péksütemény, finom pékáru (kizárólag a büntetés-végrehajtás vonatkozásában).
e) Száraztészta (kizárólag a büntetés-végrehajtás vonatkozásában).
f ) Tejtermékek (kizárólag a büntetés-végrehajtás vonatkozásában).
g) Húskészítmény (kizárólag a büntetés-végrehajtás vonatkozásában).
h) Ételízesítő (kizárólag a büntetés-végrehajtás vonatkozásában).
i) Bejglifélék (diós, mákos, gesztenyés, csokoládés) – szezonális jelleggel.
j) Tökmagolaj, tökmagliszt, héj nélküli tökmag.”
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 2.  A  büntetés-végrehajtási szervezet részéről a  büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy 
felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása 
keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az  ellentételezés rendjéről szóló 
9/2011. (III. 23.) BM rendelet 1. melléklet 4. pontja helyébe a következő pont lép:
„4. 14.12 Munkaruházat gyártása
a) Egyenruházati termékek: nadrág, szoknya, ing/blúz, dzseki, zubbony, télikabát, gyakorló ruházat, vászon sapka 
(kivéve: speciális ruházat).
b) Fogvatartotti ruházat.
c) Vízügyi védekezési ruházat, munkaruházat.
d) Közfoglalkoztatotti ruházat.
e) Kétrészes munkaruha, dzseki, derekas nadrág, melles nadrág, télikabát, munkakabát, téli mellény, overáll, 
vattakabát, vattamellény.
f ) Köpeny, tunika, nadrág, kötény, ing, orvosi blúz.
g) Egészségügyi, műtős ruházat.
h) Pincérkabát, szakácskabát, szakácsnadrág, szakácssapka.
i) Formaruházat, öltöny, kosztüm, mellény, nyakkendő.”

 3.  A  büntetés-végrehajtási szervezet részéről a  büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy 
felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása 
keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az  ellentételezés rendjéről szóló 
9/2011. (III. 23.) BM rendelet 1. melléklet 7. pontja helyébe a következő pont lép:
„7. 15.12 Táskafélék, szíjazat gyártása
a) Egyenruházati kiegészítők: övek bőrből, taktikai öv, tonfatartó, bilincstartó tok, könnyfakasztó tartó tok, 
merev bilincstartó (bőr), gyorskötöző tartó, kulcstartó, rádiótartó tok, riasztó tok, honvédségi hevederöv, 
katasztrófavédelmi öv, különböző, bőrből készült tártokok, fegyvertokok, spraytok, bőr bilincsrögzítő öv, 
pisztolytáska, lábbilincs.
b) Szolgálati célú táska, hátizsák, hátitáska bőrből vagy szintetikus anyagból.
c) Zsákcímke-tartó tok.
d) Málhazsák.
e) Szolgálati igazolvány tok.
f ) Gyöngyvászon tokok, irattartó.
g) Fogvatartotti táska.
h) Vezetőszár.”

 4.  A  büntetés-végrehajtási szervezet részéről a  büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy 
felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása 
keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az  ellentételezés rendjéről szóló 
9/2011. (III. 23.) BM rendelet 1. melléklet 8. pont 8.1. alpontja helyébe a következő alpont lép:
(15.20 Lábbeligyártás)
„8.1. Munkavédelmi, utcai és egyenruházati lábbelik gyártása bőr és textil felsőrésszel, direkt fröccsöntött talppal, 
ragasztott vagy varrott technológiával, PVC vagy gumicsizma előállítása a 8.2. alpont kivételével.”

 5.  A  büntetés-végrehajtási szervezet részéről a  büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy 
felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása 
keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az  ellentételezés rendjéről szóló 
9/2011. (III. 23.) BM rendelet 1. melléklet 11. pont i) alpontja helyébe a következő alpont lép:
[18.12 Nyomás (kivéve: napilap)]
„i) textilnyomtatással készülő egyedi termékek, továbbá tárgy- és felületnyomtatással készült termékek (különösen 
bögre, póló, toll, kulcstartó, egérpad, termosz).”

 6.  A  büntetés-végrehajtási szervezet részéről a  büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy 
felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása 
keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az  ellentételezés rendjéről szóló 
9/2011. (III. 23.) BM rendelet 1. melléklet 21. pontja helyébe a következő pont lép:
„21. 25.99 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
a) Kordon, biztonsági elválasztó-kordon.
b) Gurulásgátló, fém létra (kivéve: háztartási), fémkitűző, fém ruhaszárító, fém polc(rendszer).
c) Vályogprés gép.”
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 7.  A  büntetés-végrehajtási szervezet részéről a  büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy 
felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása 
keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az  ellentételezés rendjéről szóló 
9/2011. (III. 23.) BM rendelet 1. melléklet 25. pontja helyébe a következő pont lép:
„25. 31.09 Egyéb bútor gyártása
a) Iskolabútor gyártása.
b) Gyermekbútorok: szék, asztal, szekrény, kanapé, polc, polcos ülőke.
c) Heverők gyártása és összeszerelése.
d) Tömörfa ülőbútorok.
e) Laminált bútorlapból készült kulcstartó szekrény, fali ruhafogas, polc, fegyvertároló szekrény, öltözőszekrény.
f ) Készenléti helyiségek laminált bútorlapból készült bútorzatának gyártása és összeszerelése.
g) Vaságyak, fémasztalok, fém lábú zárkaasztal, zárkaszekrények, fémszékek, fémszekrények (kivéve: trezorok).
h) Homokláda.
i) Piknikpad.
j) Iskolatáblák gyártása.
ja) Kerámia (zöld, krétás kivitel).
jb) Mázas (zöld, krétás kivitel).
jc) Zománc (fehér, filctollas kivitel).”

 8.  A  büntetés-végrehajtási szervezet részéről a  büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy 
felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása 
keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az  ellentételezés rendjéről szóló 
9/2011. (III. 23.) BM rendelet 1. melléklet 31. pontja helyébe a következő pont lép:
„31. 96.01 Textil, szőrme mosása, tisztítása
a) Normál textíliák mosása, szárítása, kalanderezése, ruházat, ágynemű, egyéb textiltermékek mosása. Egészségügyi 
textíliák mosása, szárítása, kalanderezése (higiénikus mosodai státusz).
b) Erősen szennyezett textíliák mosása, szárítása, kalanderezése.
c) 48 órás mosás, textíliák javítása, textíliák kézi vasalása, szennyes és tiszta textíliák szállítása, textília csomagolása, 
élő kártevőkkel szennyezett textília fertőtlenítése.
d) Ágyneműk, munka- és védőruhák kölcsönzése (bértextil szolgáltatás).”

 9.  A  büntetés-végrehajtási szervezet részéről a  büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy 
felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása 
keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az  ellentételezés rendjéről szóló 
9/2011. (III. 23.) BM rendelet 1. melléklet 37. pontja helyébe a következő pont lép:
„37. 22.23 Műanyag építőanyag gyártása
a) Műanyag ablak és tokja.
b) WPC burkolat.”

 10.  A  büntetés-végrehajtási szervezet részéről a  büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy 
felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása 
keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az  ellentételezés rendjéről szóló 
9/2011. (III. 23.) BM rendelet 1. melléklet 39. pontja helyébe a következő pont lép:
„39. 16.23 Épületasztalos-ipari termékek gyártása
a) Ajtó, ablak, kereteik, fémszerelvényekkel (mint pl. sarokvas, zár) ellátva vagy anélkül.
b) Esőbeálló (pihenő, várakozó) gyártása.
c) Öltözőpad (fogassal ellátott pad).
d) Kültéri pad tömörfa-, fém lábakkal (kizárólag a büntetés-végrehajtás vonatkozásában).”

 11.  A  büntetés-végrehajtási szervezet részéről a  büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása 
vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a  fogvatartottak kötelező 
foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az  ellentételezés 
rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet 1. melléklet 41. pontjában a „fogvatartottak elhelyezésére, ellátására és 
foglalkoztatására, valamint a  biztonságos őrzés és felügyelet biztosítására szolgáló épületek, egyéb építmények” 
szövegrész helyébe a „büntetés-végrehajtás” szöveg lép.

 12.  A  büntetés-végrehajtási szervezet részéről a  büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy 
felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása 
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keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az  ellentételezés rendjéről szóló 
9/2011. (III. 23.) BM rendelet 1. melléklete a következő 43. és 44. ponttal egészül ki:
„43. 23.61 Építési betontermék gyártása kizárólag a büntetés-végrehajtás vonatkozásában.
44. 81.21 Általános épülettakarítás kizárólag a büntetés-végrehajtás vonatkozásában.”

 13.  Hatályát veszti a  büntetés-végrehajtási szervezet részéről a  büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, 
irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező 
foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az  ellentételezés 
rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet 1. melléklet
a) 15. pont b) alpontja,
b) 35. pontja.

2. melléklet a 64/2022. (XII. 27.) BM rendelethez
„2. melléklet a 9/2011. (III. 23.) BM rendelethez

A Kedvezményezettek köre

 1.  Belügyminisztérium
 2.  Rendőrség
 3.  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az irányítása alá tartozó szervek
 4.  rendvédelmi technikumok
 5.  Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és az irányítása alá tartozó szervek
 6.  Terrorelhárítási Központ
 7.  Nemzeti Védelmi Szolgálat
 8.  Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok
 9.  Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
10.  A  Belügyminisztérium minisztériumi szerveként, az  önálló belügyi szervként, illetve a  Belügyminisztérium 

szakmai felügyelete alatt álló gazdasági társaságként működő – az  1–9.  pont hatálya alá nem tartozó –  
szervek, illetve szervezeti elemek”

A belügyminiszter 65/2022. (XII. 27.) BM rendelete
a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosításáról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101.  § (1)  bekezdés e)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 97/A. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) Jogszabály, az Európai Unió kötelező jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés eltérő rendelkezésének hiányában 
a rendőri szerv szolgálati lőfegyvereinek és lőszereinek szolgálati célból történő külföldre vitelét – beleértve a más 
rendvédelmi szervtől vezényeltek személyi felszerelését képező lőfegyvernek és lőszernek a  külföldre vitelét is – 
(a továbbiakban: kivitel)
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szerve,
b) a Nemzeti Védelmi Szolgálat vagy
c) a Terrorelhárítási Központ
vezetője írásban engedélyezi.”

 (2) A  rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 97/A.  §-a a  következő (1a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti engedélyt a kivitellel érintett rendőri szerv vezetője adja ki.”
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2. § (1) A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 97/B. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) Jogszabály, az Európai Unió kötelező jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés eltérő rendelkezésének hiányában 
a külföldi rendészeti feladatokat ellátó hatóság szolgálati lőfegyvereinek, lőszereinek szolgálati célból Magyarország 
területére történő behozatalát
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szerve,
b) a Nemzeti Védelmi Szolgálat vagy
c) a Terrorelhárítási Központ
vezetője írásban engedélyezi.”

 (2) A  rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 97/B.  §-a a  következő (1a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés szerinti engedélyt annak a  rendőri szervnek a  vezetője adja ki, amely rendőri szerv 
feladatellátásához a külföldi rendészeti feladatokat ellátó hatóság magyarországi tevékenysége kapcsolódik.”

3. § (1) A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 97/C. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) Jogszabály, az Európai Unió kötelező jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés eltérő rendelkezésének hiányában 
a  külföldi rendészeti feladatokat ellátó hatóság szolgálati lőfegyvereinek, lőszereinek Magyarország területén 
történő átszállítását
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szerve,
b) a Nemzeti Védelmi Szolgálat vagy
c) a Terrorelhárítási Központ
vezetője írásban engedélyezi.”

 (2) A  rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 97/C.  §-a a  következő (1a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés szerinti engedélyt annak a  rendőri szervnek a  vezetője adja ki, amely rendőri szerv 
feladatellátásához a külföldi rendészeti feladatokat ellátó hatóság tevékenysége kapcsolódik.”

4. §  A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet
a) 97/B. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1a) bekezdés” szöveg,
b) 97/C. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés alapján” szövegrész helyébe az „(1a) bekezdés alapján” szöveg
lép.

5. §  A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 71/A. alcíme a  következő 97/F.  §-sal 
egészül ki:
„97/F.  § (1) Az  Rtv. 62/A.  §-ában meghatározott csapatok magyarországi tagja szolgálati lőfegyverének külföldre 
viteléről, illetve külföldi tagja szolgálati lőfegyverének Magyarország területére történő behozataláról és 
Magyarország területén történő átszállításáról az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vezetője 
igazolást állít ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolásra a 97/D. § és a 97/E. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.”

6. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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A belügyminiszter 66/2022. (XII. 27.) BM rendelete
a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet 
módosításáról

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866.  § (3)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119.  § 
1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet
a) 1. melléklete az 1. melléklet,
b) 2. melléklete a 2. melléklet,
c) 3. melléklete a 3. melléklet
szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 66/2022. (XII. 27.) BM rendelethez

 1.  A Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet 1. melléklet 
3.10–3.16. pontja helyébe a következő pont lép:
„3.10. Btk. 184. § (2)–(3) bekezdés – Bűnszövetségben, hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget 
felhasználva, vagy a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal létesítményében 
elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette, illetve jelentős mennyiségű új pszichoaktív anyagra 
elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette, valamint az  e  bűncselekmények elkövetéséhez anyagi 
eszközök szolgáltatásával megvalósított új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette
3.11. Btk. 184/A. § (2) és (3) bekezdés – Bűnszövetségben elkövetett, hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, 
e  minőséget felhasználva elkövetett, jelentős mennyiségű új pszichoaktív anyagra elkövetett új pszichoaktív 
anyaggal visszaélés bűntette, valamint az  e  bűncselekmények elkövetéséhez anyagi eszközök szolgáltatásával 
megvalósított új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette
3.12. Btk. 184/B. § (2) bekezdés a) és c) pont, (2a) bekezdés, (3) bekezdés – Üzletszerűen elkövetett, hivatalos vagy 
közfeladatot ellátó személyként, e  minőséget felhasználva elkövetett, illetve jelentős mennyiségű új pszichoaktív 
anyag előállításával megvalósított új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette, valamint az  e  bűncselekmény 
elkövetéséhez anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette, kivéve 
a KR és az RRI hatáskörébe tartozó eseteket
3.13. Btk. 184/C.  § (2a) és (3)  bekezdés – Jelentős mennyiségű új pszichoaktív anyagra elkövetett új pszichoaktív 
anyaggal visszaélés bűntette, valamint az  e  bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan anyagi eszközök 
szolgáltatásával megvalósított új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette
3.14. Btk. 185.  § (2) és (3)  bekezdés – Üzletszerűen vagy bűnszövetségben elkövetett teljesítményfokozó 
szerrel visszaélés bűntette, valamint teljesítményfokozó szerrel visszaélés bűntette, ha a  bűncselekmény 
folytán tizennyolcadik életévét be nem töltött személy jut tiltott teljesítményfokozó szerhez, illetve ha a  tiltott 
teljesítményfokozó szer előállítását, kínálását, átadását vagy forgalomba hozatalát tizennyolcadik életévét be nem 
töltött személy felhasználásával követik el, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket
3.15. Btk. 185/A.  § (3) és (4)  bekezdés, valamint (5)  bekezdés c)  pont – Gyógyszerhamisítás bűntette, 
ha a  bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy halált okoz, valamint 
bűnszövetségben elkövetett gyógyszerhamisítás bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket
3.16. Btk. 185/A.  § (6)  bekezdés – Gyógyszerhamisítás bűntette, ha a  hamis, meghamisított vagy Magyarországon 
nem engedélyezett gyógyszer vagy állatgyógyászati készítmény a  felhasználók számára széles körben válik 
hozzáférhetővé, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket”
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 2.  A Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet 1. melléklet 
4.3. pontja helyébe a következő pont lép:
„4.3. Btk. 192.  § – Emberkereskedelem és kényszermunka bűntette, kivéve a  KR és az  RRI hatáskörébe tartozó 
eseteket”

 3.  Hatályát veszti a  Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.)  
BM rendelet 1. melléklet 4.4. pontja.

2. melléklet a 66/2022. (XII. 27.) BM rendelethez

 1.  A Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet 2. melléklet 
5.5. pontja helyébe a következő pont lép:
„5.5. Btk. 184/B.  § (2)  bekezdés b)  pont, (2b) és (3)  bekezdés – Bűnszövetségben elkövetett, illetve különösen 
jelentős mennyiségű új pszichoaktív anyag előállításával megvalósított új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette, 
valamint a  Btk. 184/B.  § (1)–(2b)  bekezdésében meghatározott bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközök 
szolgáltatásával megvalósított új pszichoaktív anyaggal visszaélés”

 2.  A Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet 2. melléklet 
6.5. pontja helyébe a következő pont lép:
„6.5. Btk. 192. § – Emberkereskedelem és kényszermunka bűntette, ha annak nemzetközi jellege van”

3. melléklet a 66/2022. (XII. 27.) BM rendelethez

 1.  A Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet 3. melléklet 
2.10–2.13. pontja helyébe a következő pont lép:
„2.10. Btk. 185.  § (2) és (3)  bekezdés – Üzletszerűen vagy bűnszövetségben elkövetett teljesítményfokozó 
szerrel visszaélés bűntette, valamint teljesítményfokozó szerrel visszaélés bűntette, ha a  bűncselekmény folytán 
tizennyolcadik életévét be nem töltött személy jut tiltott teljesítményfokozó szerhez, illetve ha a  bűncselekményt 
tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával követik el
2.11. Btk. 185/A.  § (3) és (4)  bekezdés, valamint (5)  bekezdés c)  pont – Gyógyszerhamisítás bűntette, 
ha a  bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy halált okoz, valamint 
bűnszövetségben elkövetett gyógyszerhamisítás bűntette
2.12. Btk. 185/A.  § (6)  bekezdés – Gyógyszerhamisítás bűntette, ha a  hamis, meghamisított vagy Magyarországon 
nem engedélyezett gyógyszer vagy állatgyógyászati készítmény a  felhasználók számára széles körben válik 
hozzáférhetővé
2.13. Btk. 186.  § (2)  bekezdés, valamint (3)  bekezdés c)  pont – Egészségügyi termék hamisítása bűntette, ha 
a  Btk. 186.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, 
súlyos egészségromlást vagy halált okoz, vagy a  Btk. 186.  § (1)  bekezdésében meghatározott bűncselekményt 
bűnszövetségben követik el”

 2.  A Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet 3. melléklet 
3.3. pontja helyébe a következő pont lép:
„3.3. Btk. 192. § – Emberkereskedelem és kényszermunka bűntette, kivéve a KR hatáskörébe tartozó eseteket”

 3.  Hatályát veszti a  Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.)  
BM rendelet 3. melléklet 3.4. pontja.
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A belügyminiszter 67/2022. (XII. 27.) BM rendelete
a körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési  
eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
63/2013. (XI. 28.) BM rendelet módosításáról

A körözési nyilvántartási rendszerről és a  személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény 
30.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022.  (V.  24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a  következőket 
rendelem el:

1. § (1) A  körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a  körözési eljárás 
lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) 
BM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az első adatrögzítés során a körözési nyilvántartási rendszerben rögzíteni kell
minden esetben a Körtv.)
„aa) 3.  § (2)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában meghatározott családi név adatot, 3.  § (2)  bekezdés a)  pont 
ad)  alpontjában meghatározott születési idő adatot, továbbá a  3.  § (2)  bekezdés d)  pont da)  alpontjában és 3.  § 
(2) bekezdés i) pontjában meghatározott adatokat;”

 (2) A  körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a  körözési eljárás 
lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) 
BM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az első adatrögzítés során a körözési nyilvántartási rendszerben rögzíteni kell
minden esetben a Körtv.)
„ae) 3.  § (2)  bekezdés b)  pont bb)–bd)  alpontjában, 3.  § (2)  bekezdés d)  pont da)  alpontjában, 3.  § (2)  bekezdés 
i)  és  j)  pontjában meghatározott adatokat, valamint a  Schengeni Információs Rendszer második generációja 
keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a  Magyary 
Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: SIS II. tv.) 
8. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben a daktiloszkópiai adatot ismeretlen személy körözése esetén;”

 (3) A  körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a  körözési eljárás 
lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) 
BM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az első adatrögzítés során a körözési nyilvántartási rendszerben rögzíteni kell)
„b) rendelkezésükre állásuk esetén – az a) pontban meghatározott adatokon kívül, a Körtv. 3. § (2) bekezdés j) pont 
jb) alpontja szerinti adatok kivételével – a Körtv. 3–6. §-ában meghatározott adatokat.”

2. §  A körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a  körözési eljárás 
lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) 
BM rendelet a következő 6/B. §-sal egészül ki:
„6/B. § Az ismeretlen helyen lévő, illetve elveszett dolog miatt a rendőrség által elrendelt körözés alapján a körözési 
eljárást az a rendőrkapitányság folytatja le, amelyik a dolog körözését elrendelte.”

3. §  A körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a  körözési eljárás 
lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) 
BM rendelet a következő 6/C. §-sal egészül ki:
„6/C. § A SIS II. tv. 7. §-a szerinti dolgok rejtett és célzott ellenőrzése céljából a rendőrség és a nem rendőrség által 
elrendelt körözés alapján a  körözési eljárás lefolytatására a  körözést elrendelő szerv, hatóság vagy egyéb szerv 
székhelye szerinti rendőrkapitányság illetékes.”

4. §  A körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a  körözési eljárás 
lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) 
BM rendelet a következő 16. §-sal egészül ki:
„16. § A 3. § (1) bekezdés a) pont aa) és ae) alpontja, a 3. § (3) bekezdése, valamint a 6/C. §
a) a  rendőrségi együttműködés és a  büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a  Schengeni 
Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a  2007/533/IB tanácsi határozat 
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módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és 
a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet,
b) a  Schengeni Információs Rendszer (SIS) adatainak beviteléhez, frissítéséhez, törléséhez és lekérdezéséhez 
szükséges technikai szabályok, valamint a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködésre 
vonatkozó egyéb végrehajtási intézkedések megállapításáról szóló, 2021. január 15-i C(2021) 92 final számú 
bizottsági végrehajtási határozat
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

5. §  A körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a  körözési eljárás 
lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013.  (XI.  28.) 
BM rendelet 3.  § (3)  bekezdésében a „Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő 
információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a  Magyary Egyszerűsítési 
Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: SIS II. tv.)” szövegrész 
helyébe a „SIS II. tv.” szöveg lép.

6. §  Hatályát veszti a  körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és 
a  körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
63/2013. (XI. 28.) BM rendelet
a) 7. § (1) bekezdésében az „– a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel –” szövegrész,
b) 7. § (2) bekezdése.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Az  1.  § (1) és (2)  bekezdése, valamint a  3–5.  § a  rendőrségi együttműködés és a  büntetőügyekben folytatott 

igazságügyi együttműködés terén a  Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről 
és használatáról, a  2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint  
az  1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a  2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló, (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági 
határozatban meghatározott napon lép hatályba.

 (3) Az  1.  § (1) és (2)  bekezdése, valamint a  3–5.  § hatálybalépésének naptári napját a  rendészetért felelős miniszter 
annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

8. §  Az 1. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 3–5. §
a) a  rendőrségi együttműködés és a  büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén 

a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi 
határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az  1986/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i 
(EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a  Schengeni Információs Rendszer (SIS) adatainak beviteléhez, frissítéséhez, törléséhez és lekérdezéséhez 
szükséges technikai szabályok, valamint a  büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi 
együttműködésre vonatkozó egyéb végrehajtási intézkedések megállapításáról szóló, 2021. január 15-i 
C(2021) 92 final számú bizottsági végrehajtási határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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A belügyminiszter 68/2022. (XII. 27.) BM rendelete
a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló  
57/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról

A büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi 
CCXL. törvény 434. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 2., 16. és 17. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a legfőbb 
ügyész véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

1. §  Hatályát veszti a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet 5. § 
(4a) bekezdése és 6. § (4a) bekezdése.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

A belügyminiszter 69/2022. (XII. 27.) BM rendelete
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, a büntetés-végrehajtási 
szervezetnél működő, fogvatartottakat érintő foglalkozás-egészségügyi feladatokról, valamint 
a fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának munkaügyi 
ellenőrzéséről szóló 63/2014. (XII. 15.) BM rendelet módosításáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  § (5b)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel és a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.)  
Korm. rendelet 103.  § (1)  bekezdés 11.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró gazdaságfejlesztési miniszterrel 
egyetértésben – a következőt rendelem el:

1. §  Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, a  büntetés-végrehajtási szervezetnél 
működő, fogvatartottakat érintő foglalkozás-egészségügyi feladatokról, valamint a  fogvatartottak büntetés-
végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának munkaügyi ellenőrzéséről szóló 63/2014. (XII. 15.)  
BM rendelet 8. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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A belügyminiszter 70/2022. (XII. 27.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati 
beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló  
30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 
341.  § (1)  bekezdés 2.  pont b)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló  
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a  következőket 
rendelem el:

1. §  Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati 
beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 17. §-a.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

A belügyminiszter 71/2022. (XII. 27.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő 
személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 
341. § (1) bekezdés 20. pont c) alpontjában, valamint 341. § (1) bekezdés 6. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § 2., 7. és 16. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő 
személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 78.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) A humánigazgatási szakszolgálat a hivatásos állomány tagját megillető
a) alap- és pótszabadság mértékét évente, valamint a jogosultság változását követően,
b) a szülői szabadság mértékét a Hszt. 149/A. § (4) bekezdésében foglalt tájékoztatást követően
megállapítja, és azt az érintett tudomására hozza.”

2. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő 
személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet a következő 98. §-sal egészül ki:
„98.  § E  rendeletnek a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló 
71/2022. (XII. 27.) BM  rendelettel megállapított rendelkezései a  szülők és a  gondozók vonatkozásában a  munka 
és a  magánélet közötti egyensúlyról és a  2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,  
2019. június 20-i (EU) 2019/1158 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálják.”

3. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő 
személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 92. § (2) bekezdés g) pontjában a „szabadság és” 
szövegrész helyébe a „szabadság, a szülői szabadság és” szöveg lép.

4. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

5. §  Ez a  rendelet a  szülők és a  gondozók vonatkozásában a  munka és a  magánélet közötti egyensúlyról és  
a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1158 európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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A belügyminiszter 72/2022. (XII. 27.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati  
járművekre, azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról szóló 
58/2015. (X. 27.) BM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés m)  pont mb)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 2., 7. és 16.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
95.  § 8.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró építési és közlekedési miniszterrel egyetértésben – a  következőket 
rendelem el:

1. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok 
forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról szóló 58/2015. (X. 27.) BM rendelet 
7/B. § (10) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben meghatározott követelmény alól az egyes rendvédelmi szerveket irányító miniszter felmentést adhat 
szervezetirányítói hatáskörben]
„i) a  műszakilag nem, vagy nem gazdaságosan kivitelezhető telematikaieszköz-elhelyezéssel érintett szolgálati 
jármű”
(esetében, ha azt a feladat jellege szükségessé teszi.)

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

A belügyminiszter 73/2022. (XII. 27.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának 
ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, 
kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341.  § 
(1) bekezdés 3. pontjában, valamint 341. § (1) bekezdés 21. pont f ) és g) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és 
öltözködési szabályzatáról, valamint a  különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- 
és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 7. pont b) alpont bg) pontjában 
a „Karmelita Őrség” szövegrész helyébe a „Karmelita Őrségi” szöveg és a „Köztársasági Elnöki Őrség Objektumvédelmi” 
szövegrész helyébe az „a Sándor-palota Őrségi” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter



10486 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 216. szám 

A belügyminiszter 74/2022. (XII. 27.) BM rendelete
a végrehajtási eljárásban ellenszegülés megszüntetése érdekében történő rendőri közreműködéssel, 
valamint a gyermek átadására irányuló bírósági végrehajtás során szükséges előállítással kapcsolatban 
felmerült költségek mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól szóló  
10/2012. (III. 14.) BM rendelet, valamint a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint 
a büntetés-végrehajtás során elrendelt elővezetés és előállítás során felmerült költség megtérítésének 
részletes szabályairól szóló 39/2017. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101.  § (2)  bekezdés e)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva − a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet  
119.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel, valamint a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
pénzügyminiszterrel egyetértésben −,
a 2. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101.  § (2)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában, 
a  büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866.  § (3)  bekezdés b)  pontjában, a  szabálysértésekről, a  szabálysértési 
eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250.  § (2)  bekezdés f )  pontjában, valamint 
a  büntetések és intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi  
CCXL. törvény 434.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló  
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. és 17. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel, valamint a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.)  
Korm. rendelet 119.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben – 
a következőket rendelem el:

1. A végrehajtási eljárásban ellenszegülés megszüntetése érdekében történő rendőri 
közreműködéssel, valamint a gyermek átadására irányuló bírósági végrehajtás során szükséges 
előállítással kapcsolatban felmerült költségek mértékéről, valamint megtérítésének részletes 
szabályairól szóló 10/2012. (III. 14.) BM rendelet módosítása

1. §  A végrehajtási eljárásban ellenszegülés megszüntetése érdekében történő rendőri közreműködéssel, valamint 
a  gyermek átadására irányuló bírósági végrehajtás során szükséges előállítással kapcsolatban felmerült költségek 
mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól szóló 10/2012. (III. 14.) BM rendelet
a) 4. § (1) és (2) bekezdésében, 1. mellékletében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 1. mellékletében a „Megyei” szövegrészek helyébe a „Vármegyei” szöveg
lép.

2. A büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során elrendelt 
elővezetés és előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól szóló  
39/2017. (XII. 29.) BM rendelet módosítása

2. §  A büntetőeljárásban, a  szabálysértési eljárásban, valamint a  büntetés-végrehajtás során elrendelt elővezetés 
és előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól szóló 39/2017. (XII. 29.) BM rendelet  
7. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

3. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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A belügyminiszter 75/2022. (XII. 27.) BM rendelete
a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott 
követelményekről szóló 3/2018. (II. 21.) BM rendelet módosításáról

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § 
(1)  bekezdés 11.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128.  § 7.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró kultúráért és innovációért felelős 
miniszterrel, valamint a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 9.  § (1)  bekezdés 
6. és 9.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterrel egyetértésben – 
a következőket rendelem el:

1. §  Hatályát veszti a  közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott 
követelményekről szóló 3/2018. (II. 21.) BM rendelet 41. § (4) bekezdése.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

A belügyminiszter 76/2022. (XII. 27.) BM rendelete
az iskolaőrök képzéséről, kiegészítő képzéséről, vizsgáztatásáról, valamint a képzés és vizsga helyett 
elfogadható szakirányú képesítések és képzettségek jegyzékéről szóló  
28/2020. (VII. 17.) BM rendelet módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 342/B. § 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
66. § (1) bekezdés 16. és 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1 §  Az iskolaőrök képzéséről, kiegészítő képzéséről, vizsgáztatásáról, valamint a  képzés és vizsga helyett elfogadható 
szakirányú képesítések és képzettségek jegyzékéről szóló 28/2020. (VII. 17.) BM rendelet
a) 4. § b) pontjában a „Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács” szövegrész helyébe a „képzés- és vizsgaszervező” szöveg,
b) 7. § (4) bekezdés c) pontjában a „c) pontja” szövegrész helyébe a „b) és c) pontja” szöveg
lép.

2. §  Hatályát veszti az iskolaőrök képzéséről, kiegészítő képzéséről, vizsgáztatásáról, valamint a képzés és vizsga helyett 
elfogadható szakirányú képesítések és képzettségek jegyzékéről szóló 28/2020. (VII. 17.) BM rendelet
a) 7. § (1) bekezdésében a „ , valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal” szövegrész,
b) 7. § (4) bekezdés b) pontja.

3. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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A belügyminiszter 77/2022. (XII. 27.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya 
vonatkozásában a hivatásos pótlék értékének meghatározásáról szóló 20/2022. (VII. 15.) BM rendelet 
módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény eltérő 
alkalmazásáról szóló 253/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet 2.  § f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az  Országgyűlési Őrség hivatásos állománya 
vonatkozásában a hivatásos pótlék értékének meghatározásáról szóló 20/2022. (VII. 15.) BM rendelet 7. melléklete 
helyébe az 1. melléklet lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 77/2022. (XII. 27.) BM rendelethez
„7. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez

A büntetés-végrehajtási szervezet szolgálati beosztásai

 I.  Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

1.  Központi szervnél

A B C D E

1.
vezetői kategória besorolási kategória szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2. alapfeladat nem alapfeladat

3.

kiemelt vezető

központi szerv vezetője országos parancsnok  

4.
központi szerv 
vezetőjének helyettes

országos parancsnok 
helyettes

 

5.

középvezető

szakirányító 1
szolgálatvezető 150–350  

6. hivatalvezető 150–350  

7.  szakirányító 2 főosztályvezető 150–350  

8.

főosztályvezető 1

főtanácsadó 150–350  

9.
főtanácsadó (országos 
parancsnoki biztos)

150–350  

10.

 beosztott vezető

főosztályvezető- 
helyettes 1

főosztályvezető-helyettes 150–350  

11. sajtószóvivő 150–350  

12.
főosztályvezető- 
helyettes 2

osztályvezető 150–350  

13.

 osztályvezető 1

munkavédelmi főfelügyelő 150–350  

14. titkárságvezető 150–350  

15. tanácsadó 150–350  
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2.  Területi szervnél

  A B C D E

1.
vezetői kategória besorolási kategória szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2. alapfeladat nem alapfeladat

3.

kiemelt vezető területi szerv vezetője

parancsnok  
(agglomerációs központ)

150–350  

4.

parancsnok  
(több objektumos  
büntetés-végrehajtási 
intézet)

150–350  

5. főigazgató 150–350  

6. igazgató 150–350  

7. ügyvezető (Bv. Holding Kft.) 150–350  

8.

középvezető

szakirányító 2

parancsnok  
(egy objektumos  
büntetés-végrehajtási 
intézet)

150–350  

9.

főosztályvezető 1

parancsnok-helyettes 
(agglomerációs központ)

150–350  

10.
gazdasági vezető 
(agglomerációs központ)

150–350  

11. igazgató-helyettes 150–350  

12.
ügyvezető-helyettes  
(Bv. Holding Kft.)

150–350  

13. főosztályvezető 2

parancsnok-helyettes  
(több objektumos  
büntetés-végrehajtási 
intézet)

150–350  

14.
főosztályvezető-
helyettes 1

parancsnok-helyettes  
(egy objektumos  
büntetés-végrehajtási 
intézet)

150–350  

15. orvos igazgató 150–350  

16. ápolási igazgató 150–350  

17. beosztott vezető osztályvezető 1 osztályvezető 150–350  

3.  Helyi szervnél

  A B C D E

1.
vezetői kategória besorolási kategória szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2. alapfeladat nem alapfeladat

3. középvezető szakirányító 2
ügyvezető  
(gazdasági társaságok)

150–350  

4. középvezető főosztályvezető 1 parancsnok 150–350  

5. beosztott vezető
főosztályvezető-
helyettes 1

ügyvezető-helyettes 
(gazdasági társaságok)

150–350  

6. beosztott vezető
gazdasági vezető (gazdasági 
társaságok)

150–350  
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7. beosztott vezető

osztályvezető 2

osztályvezető 150–350  

8. beosztott vezető
osztályvezető  
(gazdasági társaságok)

150–350  

9. beosztott vezető
biztonsági vezető  
(gazdasági társaságok)

150–350  

 II.  Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

  A B C D E

1.
szerv besorolási kategória szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2. alapfeladat nem alapfeladat

3.

központi
E

kiemelt főreferens 400 350

4. nyomozó tiszt 350

5.
energetikai és 
környezetvédelmi vezető

350

6. tűzvédelmi vezető 350

7.
közegészségügyi-járványügyi 
főfelügyelő

400

8. D főügyeletes 400

9.

területi

E

alosztályvezető 350 300

10. osztályvezető-helyettes 350 300

11. szakorvos 350

12. vezető főtanár 350

13.

D

csoportvezető 350 300

14. kiemelt főelőadó 350 300

15. kiemelt főtanár 350

16. szakpszichológus 350

17. fegyelmi és nyomozótiszt 350

18. biztonsági tiszt 350

19.

C

pszichológus 350

20. főelőadó 350 300

21. diplomás ápoló 350

22. vezető reintegrációs tiszt
400* vagy 

350

23.

B

előadó 350 300

24. reintegrációs tiszt
400* vagy 

350
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25.

helyi

E szakorvos 350

26.

D

alosztályvezető 350

27.
osztályvezető-helyettes 
(gazdasági társaságok)

350 300

28. csoportvezető 350 300

29. kiemelt főelőadó 350 300

30. szakpszichológus 350

31.
üzemvezető  
(gazdasági társaságok)

350

32. biztonsági tiszt 350

33.

C

főelőadó 350 300

34.
főművezető  
(gazdasági társaságok)

350

35.

B

előadó 350 300

36. reintegrációs tiszt
400* vagy 

350

 III.  Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

  A B C D E

1.
szerv besorolási kategória szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2. alapfeladat nem alapfeladat

3.

központi

E műveleti főfelügyelő 600

4. D referens (kutyakiképző) 450 350

5.

C

segédelőadó 400 350

6. kutyavezető 450

7. körletfelügyelő 500

8. B biztonsági felügyelő 450
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9.

területi

E

körlet-főfelügyelő 500

10. biztonsági főfelügyelő 450

11. műveleti főfelügyelő 500

12. raktárvezető 350

13. élelmezésvezető 350

14.
főfelügyelő 
(vezető-biztonságtechnikus)

350

15.

D

kutyatelep-vezető 450

16. konyhavezető 350

17. főápoló 350

18. szakoktató 350

19. műhelyvezető 350

20.
kiemelt művezető  
(gazdasági társaságok)

21. biztonságtechnikus 350

22.

C

fegyvermester 350

23. raktáros 350

24. szociális segédelőadó
400* vagy 

350

25. foglalkoztatási segédelőadó
400* vagy 

350

26. nyilvántartási segédelőadó 350

27. segédelőadó 350

28. művezető 350

29. körletfelügyelő 500

30. kutyavezető 450

31. szakasszisztens 350

32. szakápoló 350

33.

B

ápoló 350

34. foglalkoztatási felügyelő
400* vagy 

350

35. gépjárművezető 450

36. biztonsági felügyelő 450

37. A segédfelügyelő 350
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38.

helyi

E

körlet-főfelügyelő 400

39. biztonsági főfelügyelő
400* vagy 

375

40. műveleti főfelügyelő 400

41. raktárvezető 350

42. élelmezésvezető 350

43.
főfelügyelő 
(vezető-biztonságtechnikus)

350

44.

D

konyhavezető 350

45. főápoló 350

46. műhelyvezető 350

47.
kiemelt művezető  
(gazdasági társaságok)

350

48.

C

raktáros 350

49. szociális segédelőadó
400* vagy 

350

50. nyilvántartási segédelőadó 350

51. segédelőadó 350 300

52.
művezető  
(gazdasági társaságok)

350

53. szakápoló 350

54.

B

ápoló 350

55. körletfelügyelő
400* vagy 

350

56. foglalkoztatási felügyelő
400* vagy 

350

57. kutyavezető 375

58.

A

gépjárművezető 375

59. biztonsági felügyelő 375

60. segédfelügyelő 350

Megjegyzés:
Agglomerációs központ: a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 
végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 1. melléklet V. táblázatában meghatározott büntetés-végrehajtási intézet (Budapesti Fegyház 
és Börtön, Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet, Szegedi Fegyház és Börtön, Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Tiszalöki 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet)
Több objektumos szervezeti egység: Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Büntetés-
végrehajtási Intézet, Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Tököli Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet
Egy objektumos szervezeti egység: Balassagyarmati Fegyház és Börtön, Kalocsai Fegyház és Börtön, Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet, Márianosztrai Fegyház és Börtön, Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, Váci Fegyház és Börtön, Veszprém 
Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet
400*: 400% a  pótlék mértéke, amennyiben speciális (hosszúidős biztonsági, gyógyító-terápiás, pszichoszociális, szexuális bűncselekményt 
elkövetettek, drogprevenciós) részlegen, különleges biztonsági részlegen vagy HIV-részlegen, műveleti osztályon, illetve csoportban teljesít 
szolgálatot, vagy páncélozott szállító járművet vezet, vagy ténylegesen életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt fogvatartottat munkáltat.”
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.


	A belügyminiszter 47/2022. (XII. 27.) BM rendelete
	a szerződéses határvadász jogviszonyával, képzésével és vizsgáztatásának rendjével összefüggő egyes szabályokról

	A belügyminiszter 48/2022. (XII. 27.) BM rendelete
	az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

	A belügyminiszter 49/2022. (XII. 27.) BM rendelete
	az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggésben egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	A belügyminiszter 50/2022. (XII. 27.) BM rendelete
	az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggésben egyes rendészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	A belügyminiszter 51/2022. (XII. 27.) BM rendelete
	egyes rendészeti tárgyú miniszteri rendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	A belügyminiszter 52/2022. (XII. 27.) BM rendelete
	egyes miniszteri rendeleteknek a kormányalakításhoz kapcsolódó módosításáról

	A belügyminiszter 53/2022. (XII. 27.) BM rendelete
	egyes miniszteri rendeleteknek a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok működésével összefüggő módosításáról

	A belügyminiszter 54/2022. (XII. 27.) BM rendelete
	a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok működésével összefüggésben egyes egészségügyi és vízügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	A belügyminiszter 55/2022. (XII. 27.) BM rendelete
	az Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház létrehozásával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

	A belügyminiszter 56/2022. (XII. 27.) BM rendelete
	a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet módosításáról

	A belügyminiszter 57/2022. (XII. 27.) BM rendelete
	a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet módosításáról

	A belügyminiszter 58/2022. (XII. 27.) BM rendelete
	a légi közlekedés védelme érdekében ellenőrzés alá vonható munkavállalók köréről szóló 
50/2003. (XII. 18.) BM rendelet módosításáról

	A belügyminiszter 59/2022. (XII. 27.) BM rendelete
	a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 
27/1998. (VI. 10.) BM rendelet módosításáról

	A belügyminiszter 60/2022. (XII. 27.) BM rendelete
	a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról

	A belügyminiszter 61/2022. (XII. 27.) BM rendelete
	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.

	A belügyminiszter 62/2022. (XII. 27.) BM rendelete
	az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM–SZMM együttes rendelet módosításáról

	A belügyminiszter 63/2022. (XII. 27.) BM rendelete
	a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet módosításáról

	A belügyminiszter 64/2022. (XII. 27.) BM rendelete
	a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított 

	A belügyminiszter 65/2022. (XII. 27.) BM rendelete
	a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosításáról

	A belügyminiszter 66/2022. (XII. 27.) BM rendelete
	a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet módosításáról

	A belügyminiszter 67/2022. (XII. 27.) BM rendelete
	a körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési 
eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet módosításáról

	A belügyminiszter 68/2022. (XII. 27.) BM rendelete
	a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 
57/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról

	A belügyminiszter 69/2022. (XII. 27.) BM rendelete
	az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő, fogvatartottakat érintő foglalkozás-egészségügyi feladatokról, valamint a fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében törté

	A belügyminiszter 70/2022. (XII. 27.) BM rendelete
	a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 
30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

	A belügyminiszter 71/2022. (XII. 27.) BM rendelete
	a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

	A belügyminiszter 72/2022. (XII. 27.) BM rendelete
	a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati 
járművekre, azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról szóló 58/2015. (X. 27.) BM rendelet módosításáról

	A belügyminiszter 73/2022. (XII. 27.) BM rendelete
	a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai fels

	A belügyminiszter 74/2022. (XII. 27.) BM rendelete
	a végrehajtási eljárásban ellenszegülés megszüntetése érdekében történő rendőri közreműködéssel, valamint a gyermek átadására irányuló bírósági végrehajtás során szükséges előállítással kapcsolatban felmerült költségek mértékéről, valamint megtérítésének 

	A belügyminiszter 75/2022. (XII. 27.) BM rendelete
	a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 3/2018. (II. 21.) BM rendelet módosításáról

	A belügyminiszter 76/2022. (XII. 27.) BM rendelete
	az iskolaőrök képzéséről, kiegészítő képzéséről, vizsgáztatásáról, valamint a képzés és vizsga helyett elfogadható szakirányú képesítések és képzettségek jegyzékéről szóló 
28/2020. (VII. 17.) BM rendelet módosításáról

	A belügyminiszter 77/2022. (XII. 27.) BM rendelete
	a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya vonatkozásában a hivatásos pótlék értékének meghatározásáról szóló 20/2022. (VII. 15.) BM rendelet módosításáról
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