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Előterjesztés, tervezet címe: az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény
hatálybalépésével összefüggő egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
és egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek deregulációjáról
I. Költségvetési hatások:
Az előterjesztésnek önálló hatása nincs. Az előterjesztéssel összefüggésben az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényhez és a közigazgatási perrendtartásról
szóló 2017. évi I. törvényhez készített önálló hatástanulmányokban foglaltak az irányadók.
II. Adminisztratív terhek:
Az előterjesztésnek önálló hatása nincs. Az előterjesztéssel összefüggésben az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényhez és a közigazgatási perrendtartásról
szóló 2017. évi I. törvényhez készített önálló hatástanulmányokban foglaltak az irányadók.
III. Egyéb hatások:

Budapest, 2017. november

1. melléklet az XX-JEFHÁT/ / /2017. számú előterjesztéshez:
az Igazságügyi Miniszter
…/2017. (…) IM rendelete
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálybalépésével
összefüggő egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM
rendelet hatályon kívül helyezése tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és
az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az igazságügyi szakértői igazolványról szóló 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet módosítása
tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (2) bekezdés
k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM
rendelet módosítása tekintetében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM
rendelet hatályon kívül helyezése tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi
LXXX. törvény 75. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az igazságügyért felelős miniszter és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által a külföldi
felhasználásra szánt közokiratok tanúsítvánnyal történő ellátásának eljárásáról szóló 16/2008.
(VIII. 1.) IRM rendelet módosítása tekintetében a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok
diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az
1961. október 5. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1973. évi 11. törvényerejű
rendelet 4. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,
az igazságügyi szakértői kamara által lefolytatott egyes közigazgatási hatósági eljárásokért
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 58/2009. (X. 30.) IRM rendelet módosítása
tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (2) bekezdés
m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,
az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról
szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet módosítása tekintetében az egyéni vállalkozóról és az

egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 39. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel,
valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm.
rendelet 21. § 5. és 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel
egyetértésben,
az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet módosítása
tekintetében az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 39. §
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 5. és 13. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben,
a felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus
kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V. 13.) IRM rendelet módosítása tekintetében a
csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85. § (5) bekezdés b)
pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a civil szervezetek információs rendszeréről szóló 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet
módosítása tekintetében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. § (2)
bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a hatósági erkölcsi
bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjéről és a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása
iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet
módosítása tekintetében a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak
bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a
bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény
96. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról,
tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról szóló 19/2015. (VIII. 31.) IM rendelet
módosítása tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV.
törvény 106. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,
a kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló
20/2015. (VIII. 31.) IM rendelet módosítása tekintetében az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 72. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági
miniszterrel egyetértésben, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
véleményének kikérésével,

a természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi vagyonfelügyelő és a
felek közötti együttműködés szabályairól, valamint az adós fizetési számláiról szóló 29/2015.
(X. 30.) IM rendelet módosítása tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről
szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (2) bekezdés e) és g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1.

A szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet
végrehajtásáról szóló 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet módosítása
1. §

Hatályát veszti a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet
végrehajtásáról szóló 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet 4. § (2) bekezdése.
A közvetítői névjegyzék vezetéséről szóló 3/2003. (III. 13.) IM rendelet hatályon
kívül helyezése

2.

2. §
Hatályát veszti a közvetítői névjegyzék vezetéséről szóló 3/2003. (III. 13.) IM rendelet.
3.

Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló
1/2006. (I. 6.) IM rendelet hatályon kívül helyezése
3. §

Hatályát veszti az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló
1/2006. (I. 6.) IM rendelet.
4.

Az igazságügyi szakértői igazolványról szóló 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet
módosítása
4. §

Hatályát veszti az igazságügyi szakértői igazolványról szóló 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet
10. § (3)-(5) bekezdése.

5.

A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V.
18.) IM rendelet módosítása
5. §

A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM
rendelet 11. § (5) bekezdésében a „lefoglalására kerül sor” szövegrész helyébe a „zár alá

vételére vagy lefoglalására kerül sor” szöveg, a „lefoglalásának” szövegrész helyébe a „zár
alá vételének vagy lefoglalásának” szöveg lép.
6.

A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII.
22.) IRM rendelet hatályon kívül helyezése
6. §

Hatályát veszti a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007.
(XII. 22.) IRM rendelet.
7.
Az igazságügyért felelős miniszter és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara
által a külföldi felhasználásra szánt közokiratok tanúsítvánnyal történő ellátásának
eljárásáról szóló 16/2008. (VIII. 1.) IRM rendelet módosítása
7. §
Az igazságügyért felelős miniszter és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által a külföldi
felhasználásra szánt közokiratok tanúsítvánnyal történő ellátásának eljárásáról szóló 16/2008.
(VIII. 1.) IRM rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet hatálya a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy
konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5.
napján kelt egyezményben megjelölt közokiratoknak a Magyar Országos Közjegyzői Kamara
(a továbbiakban: Kamara) által kiadott tanúsítvány kiadásáért járó igazgatási szolgáltatási díj
megfizetésének módjára terjed ki.”
8. §
Hatályát veszti az igazságügyért felelős miniszter és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara
által a külföldi felhasználásra szánt közokiratok tanúsítvánnyal történő ellátásának eljárásáról
szóló 16/2008. (VIII. 1.) IRM rendelet
a) 2-9. §-a,
b) 10. § (2) bekezdése,
c) 11. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „tizenöt napon belül” szövegrész,
d) 12. §-a.
8.
Az igazságügyi szakértői kamara által lefolytatott egyes közigazgatási hatósági
eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 58/2009. (X. 30.) IRM rendelet
módosítása
9. §
Hatályát veszti az igazságügyi szakértői kamara által lefolytatott egyes közigazgatási hatósági
eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 58/2009. (X. 30.) IRM rendelet

a) 3. § (3) bekezdése,
b) 4. § (3) bekezdése,
c)

5. § (1) bekezdésében a „harminc napon belül” szövegrész.
Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített
űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet módosítása

9.

10. §
Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról
szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet 1. melléklet VII. pontjában a „jogerőre
emelkedésének” szövegrészek helyébe a „véglegessé válásának” szöveg lép.
Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet
módosítása

10.

11. §
Hatályát veszti az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet
a) 1. § a) pontja,
b) 2. § (2) bekezdése,
c) 4. § (1) és (3) bekezdése,
d) „Az igazolvánnyal kapcsolatos bejelentési kötelezettségek, az igazolvány bevonása,
visszavonása” alcíme,
e) „Az eljárás szabályai” alcíme.
11.

A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus
kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V. 13.) IRM rendelet módosítása
12. §

A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus
kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V. 13.) IRM rendelet
a) 1. melléklet 6.1. pontjában a „jogerősen” szövegrész helyébe a „véglegesen” szöveg,
b) 1. melléklet 7.1. pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,
c) 1. melléklet 7.2. pontjában a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé
válását” szöveg
lép.
12.

A civil szervezetek információs rendszeréről szóló 24/2012. (IV. 25.) KIM
rendelet módosítása
13. §

A civil szervezetek információs rendszeréről szóló 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 2. § 10.
pontjában az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény X. fejezete” szövegrész helyébe az „az elektronikus ügyintézés és a
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény” szöveg lép.
A bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a hatósági
erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjéről és a hatósági erkölcsi
bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló
53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet módosítása

13.

14. §
Hatályát veszti a bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a
hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjéről és a hatósági erkölcsi
bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 53/2012.
(XII. 22.) KIM rendelet 3. alcíme.
14.

Az önkormányzati rendeletben meghatározott magatartásra tekintettel kiszabott
közigazgatási bírság helyébe lépő közérdekű munka végrehajtásának részletes
szabályairól szóló 40/2013. (XII. 31.) KIM rendelet hatályon kívül helyezése
15. §

Hatályát veszti az önkormányzati rendeletben meghatározott magatartásra tekintettel kiszabott
közigazgatási bírság helyébe lépő közérdekű munka végrehajtásának részletes szabályairól
szóló 40/2013. (XII. 31.) KIM rendelet.
15.
A természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából történő
adatszolgáltatásról, tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról szóló 19/2015. (VIII.
31.) IM rendelet módosítása
16. §
Hatályát veszti a természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából történő
adatszolgáltatásról, tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról szóló 19/2015. (VIII. 31.) IM
rendelet
a) 2-5. §-a,
b) 7. § (1) bekezdésében az „Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a kérelem
benyújtásakor a fizetési számla megterhelését tartalmazó kivonattal, illetve a
készpénzbefizetést igazoló postai szelvényrész másolatának csatolásával kell igazolni. Az
adatszolgáltatás, a tanúsítvány, illetve az okiratmásolat kiadása akkor teljesíthető, ha a
kérelmező a díjat igazoltan megfizette.” szövegrész,
c) 7. § (2) bekezdésében a „30 napon belül” szövegrész.
16.

A kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyásáért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjról szóló 20/2015. (VIII. 31.) IM rendelet módosítása

17. §
(1) A kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
szóló 20/2015. (VIII. 31.) IM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A díj megfizetését igazoló számlát (a továbbiakban: számla) a Hatóság adószám
kiváltására kötelezettek számára a díjnak a 2. § (1) bekezdése szerinti fizetési számlán történő
jóváírását követően, de legkésőbb az eljárás alapját képező ügy érdemében hozott döntés
meghozatalával egyidőben állítja ki.
(2) A számla kiállításának feltétele a kérelmező nyilatkozata a számla kiállításához szükséges
adatokról: az adószám kiváltására kötelezett díjfizető nevéről, címéről (székhelyéről, illetve
telephelyéről), fizetési számlája számáról, valamint adószámáról.”
(2) A kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
szóló 20/2015. (VIII. 31.) IM rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Ha
a) megállapítható, hogy a kérelmező tévesen vagy az e rendeletben meghatározott mértéket
meghaladóan fizetett díjat, a Hatóság a téves befizetés, illetve a díjtöbblet visszatérítéséről,
b) a Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 51. §-a
szerinti összeg megfizetésére köteles, annak megfizetéséről
a kérelmező számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett fizetési számlája javára,
átutalási megbízás útján intézkedik.”
18. §
Hatályát veszti a kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyásáért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjról szóló 20/2015. (VIII. 31.) IM rendelet
a) 2. § (3) bekezdése,
b) 6. § e) pontjában az „(1) és” szövegrész.
17.
A természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi
vagyonfelügyelő és a felek közötti együttműködés szabályairól, valamint az adós fizetési
számláiról szóló 29/2015. (X. 30.) IM rendelet módosítása
19. §
A természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi vagyonfelügyelő és
a felek közötti együttműködés szabályairól, valamint az adós fizetési számláiról szóló
29/2015. (X. 30.) IM rendelet 10. § (1) bekezdés g) pontjában a „jogerősen” szövegrész
helyébe a „jogerősen vagy véglegesen” szöveg lép.
18.

Záró rendelkezések
20. §

(1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2018. január 2-án hatályát veszti.

Általános Indokolás
2018. január 1-jével hatályba lép az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (a továbbiakban: Ákr.), amely a hatósági eljárásjog megreformálásával tölti be az
általános eljárásjogi kódex szerepét. A kódex hatálybalépésével szükségessé vált minden
hatósági eljárásjogi tárgyú, illetve hatósági eljárásjogi rendelkezést is tartalmazó jogszabály
hozzáigazítása az eljárásjog új szabályozási rendszeréhez és terminológiájához.
A jelen tervezet az igazságügyért felelős miniszter kodifikációs feladat- és hatáskörébe tartozó
miniszteri rendeleti szintű módosításokat tartalmazza, különös tekintettel arra, hogy az Ákr. 8.
§ (3) bekezdése értelmében miniszteri rendelet már nem állapíthat meg kiegészítő eljárásjogi
rendelkezést. A módosítások továbbá elvégzik a közigazgatási perrendtartásról szóló 2007.
évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) hatálybalépéséből fakadó módosításokat is.
Részletes Indokolás
A szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet
végrehajtásáról szóló 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet módosításához
Tekintettel arra, hogy az Ákr. 8. § (3) bekezdése értelmében miniszteri rendelet nem állapíthat
meg kiegészítő eljárásjogi rendelkezést, így szükségessé vált az eljárási jellegű szabályok
deregulációja.
A közvetítői névjegyzék vezetéséről szóló 3/2003. (III. 13.) IM rendelet hatályon kívül
helyezéséhez
Tekintettel arra, hogy az Ákr. 8. § (3) bekezdése értelmében miniszteri rendelet nem állapíthat
meg kiegészítő eljárásjogi rendelkezést, így szükségessé vált az eljárási jellegű szabályokat
tartalmazó rendelet deregulációja; a szabályokat ezen túl kormányrendelet fogja tartalmazni.
Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.)
IM rendelet hatályon kívül helyezéséhez
Tekintettel arra, hogy a tárgykörben egyfelől új rendelet megalkotására kerül sor, továbbá az
eljárási szabályok kormányrendeleti szinten kerülnek szabályozásra, így a hatályos rendelet
deregulációja vált szükségessé.
Az igazságügyi szakértői igazolványról szóló 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet
módosításához
Tekintettel arra, hogy az Ákr. 8. § (3) bekezdése értelmében miniszteri rendelet nem állapíthat
meg kiegészítő eljárásjogi rendelkezést, így szükségessé vált az eljárási jellegű szabályok
deregulációja.
A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM
rendelet módosításához

Tekintettel az Ákr. által bevezetésre kerülő terminológiai változásokra, amennyiben a
lefoglalás a birtok elvonásával jár, az elnevezés zár alá vételre változik. Az Ákr.-rel
összefüggésben bekövetkező terminológiai változásokról rendelkezni szükséges.
A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.)
IRM rendelet hatályon kívül helyezéséhez
Tekintettel arra, hogy a tárgykörben egyfelől új rendelet megalkotására kerül sor, továbbá az
eljárási szabályok kormányrendeleti szinten kerülnek szabályozásra, így a hatályos rendelet
deregulációja vált szükségessé.
Az igazságügyért felelős miniszter és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által a
külföldi felhasználásra szánt közokiratok tanúsítvánnyal történő ellátásának eljárásáról
szóló 16/2008. (VIII. 1.) IRM rendelet módosításához
2018. január 1-jével a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli
hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt
egyezmény kihirdetéséről szóló 1973. évi 11. törvényerejű rendelet felhatalmazó
rendelkezései akként módosulnak, hogy a Kormány kap felhatalmazást – az igazságügyért és
a külpolitikáért felelős miniszterek helyett -, hogy a tanúsítvány kiállításának, illetve az
egyezményben nem részes államokban felhasználni kívánt közokiratok hitelesítésének a
rendjét rendeletben szabályozza.
Fentiekre tekintettel, szükségessé vált az igazságügyért felelős miniszter és a Magyar
Országos Közjegyzői Kamara által a külföldi felhasználásra szánt közokiratok tanúsítvánnyal
történő ellátásának eljárásáról szóló 16/2008. (VIII. 1.) IRM rendelet eljárási
rendelkezéseinek deregulációja. Ugyanakkor a rendeletnek az igazgatási szolgáltatási díjra
vonatkozó rendelkezéseit szükséges hatályban tartani.
Az igazságügyi szakértői kamara által lefolytatott egyes közigazgatási hatósági
eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 58/2009. (X. 30.) IRM rendelet
módosításához
Tekintettel arra, hogy az Ákr. 8. § (3) bekezdése értelmében miniszteri rendelet nem állapíthat
meg kiegészítő eljárásjogi rendelkezést, így szükségessé vált az eljárási jellegű szabályok
deregulációja.
Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített
űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet módosításához
Tekintettel az Ákr. által bevezetésre kerülő terminológiai változásokra, a hatósági
eljárásjogban bevezetésre kerül a hatósági döntések véglegessége azok jogereje helyett. Az
Ákr.-rel összefüggésben bekövetkező terminológiai változásokról rendelkezni szükséges.
Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet
módosításához

Tekintettel arra, hogy az Ákr. 8. § (3) bekezdése értelmében miniszteri rendelet nem állapíthat
meg kiegészítő eljárásjogi rendelkezést, így szükségessé vált az eljárási jellegű szabályok
deregulációja.
A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus
kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V. 13.) IRM rendelet módosításához
Az Ákr. által bevezetésre kerülő terminológiai változások értelmében a hatósági eljárásjogban
bevezetésre kerül a hatósági döntések véglegessége azok jogereje helyett. Az Ákr.-rel
összefüggésben bekövetkező terminológiai változásokról rendelkezni szükséges.
A civil szervezetek információs rendszeréről szóló 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet
módosításához
Tekintettel arra, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény hatályon kívül helyezésre kerül, továbbá az elektronikus
ügyintézési szolgáltatásokat jelenleg is más, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény tartalmazza, így
szükséges az utalás pontosítása.
A bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a hatósági
erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjéről és a hatósági erkölcsi
bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló
53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet módosításához
Tekintettel arra, hogy az Ákr. 8. § (3) bekezdése értelmében miniszteri rendelet nem állapíthat
meg kiegészítő eljárásjogi rendelkezést, így szükségessé vált a hatósági bizonyítványra
vonatkozó, eljárási jellegű szabályok deregulációja.
Az önkormányzati rendeletben meghatározott magatartásra tekintettel kiszabott
közigazgatási bírság helyébe lépő közérdekű munka végrehajtásának részletes
szabályairól szóló 40/2013. (XII. 31.) KIM rendelet hatályon kívül helyezéséhez
Tekintettel arra, hogy az Ákr. már nem fogja tartalmazni az anyagi jogi rendelkezéseknek
minősülő, közigazgatási szankcionálásra vonatkozó szabályokat, így a közérdekű munka
jogintézménye is meg fog szűnni az önkormányzati rendeletben kiszabható közigazgatási
bírságok vonatkozásában. Így a végrehajtási rendelet deregulációja szükséges.
A természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról,
tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról szóló 19/2015. (VIII. 31.) IM rendelet
módosításához
Tekintettel arra, hogy az Ákr. 8. § (3) bekezdése értelmében miniszteri rendelet nem állapíthat
meg kiegészítő eljárásjogi rendelkezést, így szükségessé vált az eljárási jellegű szabályok
deregulációja.
A kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
szóló 20/2015. (VIII. 31.) IM rendelet módosításához

Tekintettel arra, hogy az Ákr. 8. § (3) bekezdése értelmében miniszteri rendelet nem állapíthat
meg kiegészítő eljárásjogi rendelkezést, így szükségessé vált az eljárási jellegű szabályok
deregulációja.
A természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi
vagyonfelügyelő és a felek közötti együttműködés szabályairól, valamint az adós fizetési
számláiról szóló 29/2015. (X. 30.) IM rendelet módosításához
Tekintettel az Ákr. terminológiai újításaira, a jogerő terminus használata mellett a véglegesség
fogalmának feltüntetése is szükséges a normaszövegben.
A záró rendelkezésekhez
A rendelet, összhangban az Ákr.-rel, 2018. január 1-jével lép hatályba.

2. melléklet az XX-JEFHÁT/ / /2017. számú előterjesztéshez:
az Igazságügyi Miniszter
…/2017. (…) IM rendelete
a hatósági letétről, valamint a közigazgatási hatósági eljárás során zár alá vett vagy
lefoglalt dolgok tárolásáról és értékesítéséről
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 140. § a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1.
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. A hatósági letét általános szabályai
1. §
Hatósági letétbe helyezésnek
a) teljesítés (a továbbiakban: teljesítési letét) vagy
b) zár alá vett dolog megőrzése (a továbbiakban: őrzési letét)
céljából van helye.
2. §
Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatósági letét után őrzési díj vagy kezelési költség
nem számítható fel.
3. §
A hatóság a pénzbeli letétet más pénzeszközeitől elkülönítetten, letéti számlán kezeli.
4. §
(1) A hatóság hivatalból
a) a zár alá vételt megszüntető végzésében dönt az őrzési letét vagy a helyébe lépett
pénzösszeg, valamint
b) dönt a teljesítési letétből valamennyi, a letevőn kívüli jogosultnak való teljesítés után
fennmaradó összeg (a továbbiakban: maradványösszeg)
kiutalásáról.
(2) A hatóság minden más esetben kérelemre dönt a letét kiutalásáról.

5. §
(1) A maradványösszeg a letevőt illeti.
(2) Ha a jogosult a letétet vagy a maradványösszeget a megjelölt határnapon nem veszi át,
vagy a jogosult kifejezetten így rendelkezik, azt a hatóság
a) pénz esetében a jogosult bankszámlájára utalja,
b) 100 000 forintot meg nem haladó értékű dolog esetében, valamint 100 000 forintot meg
nem haladó pénzösszeg esetében, ha a jogosult nem rendelkezik bankszámlával, postai úton a
részére továbbítja.
(3) A 100 000 forintot meg nem haladó pénzösszeget a jogosult a hatóságnál személyesen is
átveheti.
(4) Ha a jogosult a letétet vagy a maradványösszeget a megjelölt határnapon nem veszi át, és
az a (2) vagy (3) bekezdés alkalmazásával sem utalható ki a számára, a hatóság azt, pénz
esetén a letéti számlán, más letét esetében az őrzési letét szabályai szerint kezeli azzal, hogy a
kezelés költségei a jogosultat terhelik, továbbá a letét és a maradványösszeg a kezelés
költségeinek fedezetét képezi. A hatósági kezelésben lévő pénznek nem minősülő dolog
esetében a zár alá vett dolog értékesítésére vonatkozó szabályokat alkalmazni kell.
(5) Ha a pénzbeli letét vagy a maradványösszeg kezelésének költségei elérik a letét vagy a
maradványösszeg értékét, a hatóság a hatósági letétet megszünteti.
6. §
(1) A hatóság a hatósági letétet megszünteti, ha a személyes átvételi lehetőség határnapjától
számított hároméves elévülési határidőn belül a hatósági letétet a jogosult nem veszi át.
(2) Az elévülési határidő elteltét követően
a) a letétként kezelt pénz a hatóság bevételét képezi,
b) a védett kulturális javak körébe tartozó, letétként kezelt dolgok elhelyezéséről a kulturális
javakkal kapcsolatos hatósági feladatai körében eljáró kulturális örökség védelméért felelős
miniszter (a továbbiakban: kulturális javak hatósága) intézkedik,
c) az okiratot a hatóság irattárában kell elhelyezni,
d) az egyéb dolgok értékesítéséről a hatóság gondoskodik a zár alá vett dolgok értékesítésére
vonatkozó szabályok alkalmazásával.
2.

A teljesítési letét
7. §

(1) Teljesítési letétként pénz helyezhető hatósági letétbe. A pénzt a hatóság letéti számlájára
kell teljesíteni.

(2) A letétbe helyezés iránti kérelemben fel kell tüntetni:
a) a letét rendeltetését és a letétbe helyezés okát,
b) - ha azzal rendelkezik - a letevő bankszámlaszámát,
c) annak a hatósági ügynek a számát, amelyben a letétbe helyezésre sor került.
(3) Ha a letevő a letét elfogadásán kívül annak kiutalását is kéri, az erre vonatkozó kérelmet
kifejezetten elő kell terjesztenie, és a kérelemben meg kell jelölnie a természetes személy
jogosult családi és utónevét, lakcímét, a nem természetes személy jogosult megnevezését,
székhelyét, valamint - ha ismert - a jogosult bankszámlaszámát.
(4) A letevő a kiutalási végzés közléséig rendelkezhet úgy is, hogy a teljesítési letét kiutalását
követően fennmaradt maradványösszeget a hatóság az eljárás során felmerülő pénzfizetési
vagy előlegezési kötelezettségébe beszámítsa.
(5) Ha a letevő hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja a letétbe helyezési kérelem hiányzó
adatait, és azok a rendelkezésre álló adatok alapján sem állapíthatók meg, a hatóság a pénzt a
letevő részére kiutalja.
8. §
(1) Ha a hatóság a letétet elfogadja, a befizetést igazoló feladóvevény csatolása esetén a
kérelem beérkezését követő naptól számított, egyébként a pénz beérkezését követő naptól
számított öt napon belül értesíti a letevőt. A letét megtagadásáról a hatóság végzést hoz.
(2) A letétbe helyezés a letétet elfogadó értesítés közlésével, a pénznek a hatóság letéti
számlájára érkezése időpontjára visszaható hatállyal jön létre.
(3) A letét megtagadása esetén, a hatóság haladéktalanul intézkedik az összegnek a letevő
részére való kiutalásáról.
9. §
(1) A letevő a letétet mindaddig visszakövetelheti, amíg a hatóság a jogosultat a letétbe
helyezésről nem értesíti.
(2) A jogosult a teljesítési letét kiutalását az elévülési időn belül követelheti.
10. §
A letétbe helyezett pénzt, amíg a letevő azzal rendelkezhet, a letevő, ezt követően a jogosult
tartozása fejében lehet végrehajtás alá vonni.
3.

Az őrzési letét
11. §

(1) A zár alá vett dolgot a hatóság őrzési letétbe helyezi.

(2) A hatóság a zár alá vett okmányt az ügyirathoz csatolja és ott kezeli.
4.

A lefoglalás különös szabályai
12. §

(1) Lefoglalás esetén, a hatóság az ügyfelet vagy az eljárás egyéb résztvevőjét a
kötelezettségeire és jogaira figyelmezteti.
(2) Jármű lefoglalása esetén, a hatóság értesíti azt a hatóságot, amely a járművet nyilvántartja,
illetve az üzembe helyezést engedélyező okiratot kiadta.
5.

A zár alá vett dolog kezelése
13. §

A zár alá vett dolgot a hatóság vagy maga őrzi, kezeli vagy gondoskodik a dolognak az e
rendeletben előírt feltételeknek megfelelő kezeléséről.
14. §
(1) A hatóság a zár alá vett dolgot a zár alá vételkor vagy a letétbe helyezéskor - ha azt a
jellege lehetővé teszi - becsomagolja, és megőrzi olyan módon, hogy a tartalma illetéktelen
személy előtt rejtve maradjon. Ha a bizonyítás érdekében szükséges, a hatóság a dolgokat
külön-külön csomagolja.
(2) A hatóság a zár alá vett dolog csomagolására jellegének megfelelő olyan anyagot vagy
tárgyat használ, amely azt a károsodástól megóvja, és egyben megakadályozza, hogy az
mérgezést, fertőzést, környezetszennyezést, környezetkárosodást vagy egyéb károsodást
okozzon. A csomagot vagy a tárolóeszközt úgy zárja le, hogy a csomagolóanyag vagy a zár
sérülése nélkül a zár alá vett dologhoz ne lehessen hozzáférni.
6.

A zár alá vett vagy lefoglalt dolgok nyilvántartása
15. §

A hatóság a zár alá vett, lefoglalt és hatósági letétbe helyezett dolgokról elektronikus
nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a dolog szám és fajta szerinti megjelölését és szabatos
leírását, az ügyszámot, valamint a zár alá vétel vagy lefoglalás megszüntetésének időpontját.
7.

Zár alá vett dolgok előzetes értékesítése és értékesítése
16. §

(1) Zár alá vett dolgok előzetes értékesítése és értékesítése esetén, a hatóság legalább saját
hirdető tábláján és honlapján a zár alá vett dolog kiadása iránti jogos igény bejelentésére
vonatkozó felhívást jelentet meg, amely tartalmazza:
a) a zár alá vett dolog egyedi azonosításához szükséges adatokat,

b) a zár alá vétel helyét és idejét,
c) a zár alá vett dolog megtekintésére és a jogos igény bejelentésére vonatkozó határnapot,
valamint
d) figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy ha a zár alá vett dolog kiadása iránt senki sem
jelent be jogos igényt, azt a hatóság értékesíti.
(2) Ha a felhívás eredménytelen, a hatóság a zár alá vett dolgot vételre ajánlja fel. Ebben az
esetben a hatóság legalább saját hirdető tábláján és honlapján ajánlati felhívást jelentet meg,
amely tartalmazza
a) az értékesítendő dolog megnevezését és mennyiségét,
b) az ajánlattételre nyitva álló határidőt, és
c) a feltételeket tartalmazó részletes tájékoztató és egyéb irat átadás-átvételének a helyét és
idejét.
(3) A szerződést a szabályszerűen benyújtott ajánlatok közül a legnagyobb összegű
ellenértékről szóló ajánlatot tevővel lehet megkötni.
(4) A hatóság a zár alá vett dolog helyébe lépett értéket a letéti számláján kezeli.
8.

Az őrzési letét sajátos esetei
17. §

(1) Állat zár alá vétele esetén a hatóság a marhalevelet, a törzskönyvet, a veszélyes állat
tartására, elidegenítésére, felügyeletének átengedésére vonatkozó hatósági engedélyt, ezek
hiányában a területileg illetékes hatósági állatorvos által az állatról kiállított okmányt helyezi
őrzési letétbe.
(2) A zár alá vett élő állat a hatósághoz nem szállítható be, annak elhelyezéséről a területileg
illetékes állategészségügyi hatóság, védett állat esetén a működési terület szerinti nemzeti
park igazgatóság gondoskodik.
(3) Ha a zár alá vett élő állat az állat-egészségügyi hatósághoz jellege, gondozásának
szükségessége miatt nem szállítható be, díjazás ellenében a szakszerű kezelés feltételeivel
rendelkező szervezet őrizetébe és kezelésébe is adható.
18. §
(1) Az elektronikus úton rögzített adatot a hatóság adathordozóra történő rögzítés útján veszi
zár alá.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az adatokat olyan módon kell rögzíteni, hogy
az adatok megváltoztatása utólag ne legyen lehetséges, illetve – ha az adathordozó jellege ezt
nem teszi lehetővé – az adatokat olyan adatrögzítési eljárással kell rögzíteni, amely
lehetőséget biztosít az adatok változatlanságának utólagos ellenőrzésére.

19. §
Lőfegyvert, lőszert, robbanó- és robbantóanyagot, valamint haditechnikai eszközt a hatóság a
rendőrség jelenlétében vehet zár alá, amelyet a rendőrség őriz.
20. §
(1) Ha a zár alá vett dolog a kulturális javak körébe tartozik, a hatóság a zár alá vételről
készült jegyzőkönyv vagy feljegyzés megküldésével a kulturális javak hatóságának
lehetőséget kell biztosítani a dolog megvizsgálására.
(2) A kulturális javak hatósága indokolt esetben a zár alá vett védett kulturális javak
közgyűjteményben való ideiglenes elhelyezését is elrendelheti a letétbe helyezés időtartamára.
9.

Záró rendelkezések
21. §

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

Általános Indokolás
2018. január 1-én lép hatályba az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (a továbbiakban: Ákr.), amely a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt (a továbbiakban: Ket.) váltja fel, és
alapvető változásokat hoz a hatósági eljárások menetében. Koncepcionális újítást eredményez
a kódex VIII. fejezete, amely a hatósági intézkedések eljárásjogi intézményének jogi
minőségét tisztázza törvényi szinten.
A hatósági intézkedések között az Ákr. megkülönbözteti egymástól a zár alá vételt és a
lefoglalást. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.)
szabályaival összhangban a zár alá vétel esetén a meghatározott dolog birtoklását a hatóság
megvonja, míg lefoglalás esetén a dolog a birtokosának őrizetében marad és jogosítványai a
használat vonatkozásában nem szűnnek meg. Az Ákr. meghatározza, és két csoportra bontja a
zár alá vétel alól mentes dolgokat
A zár alá vett dolog értékesítésével kapcsolatban az Ákr. elvi éllel rögzíti, hogy – a romlandó
dolgok kivételével – tilos a zár alá vett dolog előzetes értékesítése. Az előzetes értékesítést,
illetve annak módját szigorú keretek közé indokolt terelni, mert a tulajdonjogi kérdések
rendezése nem a közigazgatási hatóság hatásköre, arra csak akkor adható alkotmányosan
lehetőség, ha a tulajdonjog felőli döntés késedelme a tulajdonjog tárgyának elenyészéséhez
vezethet.
A zár alá vétel foganatosítására az Ákr. a szemle szabályait rendeli alkalmazni, a zár alá vétel,
valamint a lefoglalás intézményeinek mögöttes szabályait egyebekben pedig a Vht. képezi.
Ezen miniszteri rendelet feladata, hogy a közigazgatási hatósági eljárás során zár alá vett vagy
lefoglalt dolgok tárolására és értékesítésére, valamint a hatósági letétre vonatkozó részletes
szabályokat meghatározza.

Részletes indokolás
Az 1-6. §-hoz
A hatósági letét általános szabályait tartalmazza. A rendelet meghatározza, a hatósági letét két
fajtáját, rendelkezik a pénzbeli letét kezelésének szabályairól, a letét és a maradványösszeg
kiutalásáról. Fontos változás, hogy a hatósági letétre vonatkozó korábbi 5 éves elévülési
határidő 3 évre csökkent, így ha a személyes átvételi lehetőség határnapjától számított
hároméves elévülési határidőn belül a hatósági letétet a jogosult nem veszi át, a hatóság
megszünteti azt.
A 7-10. §-hoz
A teljesítési letétre vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza. Meghatározza a letétbe
helyezés iránti kérelem tartalmi kritériumait, a kérelem elfogadásával és megtagadásával
kapcsolatos szabályokat, és a letét végrehajtás alá vonásának feltételeit.
A 11-16. §-hoz
Az őrzési letétre vonatkozó rendelkezéseket, a lefoglalás különös szabályait, a zár alá vett
dolog kezelésére, valamint a zár alá vett vagy lefoglalt dolgok nyilvántartására vonatkozó

szabályokat tartalmazza. A zár alá vett dolog előzetes értékesítésére és értékesítésére
vonatkozó rendelkezések tekintetében, a technikai fejlődés által indukált változás, hogy a
hatóság a jogos igény bejelentésére vonatkozó felhívást és az ajánlati felhívást a továbbiakban
legalább a saját hirdetőtábláján és honlapján teszi közzé.
A 17-20. §-hoz
Az őrzési letét sajátos eseteinek – tehát élő állat, elektronikus úton rögzített adat, illetve
lőfegyver, lőszer, robbanó- és robbantóanyag, valamint haditechnikai eszköz zár alá vételének
– részletes szabályait tartalmazza. Az elektronikus úton rögzített adatok zár alá vételének
módjára vonatkozó rendelkezések a technikai fejlődésre reagálva kerültek újrafogalmazásra,
ezáltal nagyobb mozgásteret biztosítanak a hatóságoknak.
A 21. §-hoz
A szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A rendelet szabályait – az Ákr.-hez
hasonlóan – a hatálybalépését követően indult, illetve a megismételt eljárásokban kell
alkalmazni. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a hatósági letétről és a
lefoglalt dolgok tárolásának és értékesítésének részletes szabályairól szóló 40/2009. (IX. 15.)
IRM rendelet.

3. melléklet az XX-JEFHÁT/ / /2017. számú előterjesztéshez:
az Igazságügyi Miniszter
…/2017. (…) IM rendelete
a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő tolmácsok és jelnyelvi tolmácsok
díjazásának szabályairól
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 140. § b) és d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az 5. § (3) bekezdés tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2)
bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1.
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2.
pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,
a rendelet jelnyelvi tolmácsok díjazására vonatkozó részében a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 15. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben
a következőket rendelem el:
1. Közös szabályok
1. §
(1) A közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő tolmácsot, jelnyelvi tolmácsot (a
továbbiakban együtt: tolmács)
a) munkadíj,
b) várakozási díj,
c) készenléti díj és
d) utazási költségtérítés
illeti meg.
(2) Ha a tolmács a tevékenységét valamely szervezet tagjaként, munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban végzi, a munkadíj, várakozási díj, készenléti díj
és utazási költségtérítés az őt foglalkoztató szervezetet illeti meg.
(3) A munkadíj, várakozási díj, készenléti díj e rendeletben meghatározott összege a
tolmácsolási és jelnyelvi tolmácsolási tevékenység ellenértékét terhelő általános forgalmi adó
összegét nem tartalmazza.

2.

Munkadíj
2. §

(1) A tolmácsolási tevékenységért
a) Európa országainak hivatalos nyelve, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól
szóló törvény szerint a kisebbségek által használt nyelv esetén óránként 2500 forinttól 8000
forintig,
b) más nyelv esetében óránként 4000 forinttól 10 000 forintig
terjedő díjsávban, a helyi piaci viszonyokhoz igazodó munkadíjat kell megállapítani.
(2) A jelnyelvi tolmácsolási tevékenység munkadíja óránként 6000 Ft.
(3) A munkadíj megállapításánál minden megkezdett fél órát fél óraként kell figyelembe
venni.
3.

Várakozási díj és készenléti díj
3. §

(1) Ha a tolmács a tolmácsolási, illetve jelnyelvi tolmácsolási tevékenység megkezdésére
kitűzött időpontban megjelent, a tényleges tolmácsolás, illetve jelnyelvi tolmácsolás
megkezdéséig várakozási díj jár, amely minden megkezdett félórára 500 Ft.
(2) A tolmácsolásra, illetve jelnyelvi tolmácsolásra okot adó tevékenység elmaradása esetén
készenléti díjként két óra munkadíjat kell megállapítani.
(3) Ha az eljárási cselekményt a hatóság félbeszakítja, de az eljárási cselekmény még
ugyanazon a napon folytatódik, ezt az időtartamot a várakozási időbe be kell számítani. Ha az
eljárási cselekmény folytatására ugyanazon a napon nem kerül sor, a cselekmény
meghiúsulásának a tolmáccsal történő közléséig terjedő időtartamot a várakozási időbe
szintén be kell számítani.
4.

Utazási költségtérítés
4. §

(1) Az igazolt utazási költséget a tolmács számára a következők szerint kell megtéríteni:
a) vasúti 2. osztályú menettérti díj teljes összegét, továbbá rendkívül indokolt vagy sürgős
igénybevétel esetében a pótjegy árát is,
b) helyi, illetve helyközi autóbusz menettérti díj teljes összegét,
c) személygépkocsi igénybevétele esetén - ha a tolmácsolás, illetve jelnyelvi tolmácsolás
helyszíne tömegközlekedési eszközzel nem vagy aránytalanul hosszú utazási idővel
közelíthető meg - a külön jogszabályban a gépjárműre vonatkozóan meghatározott

üzemanyagnorma és az állami adóhatóság által közzétett hivatalos üzemanyagár szorzataként
meghatározott összeget.
(2) A tolmács számára - utazási költségtérítésre vonatkozó igénye esetén - az utazási költséget
a 3. §-ban foglaltak esetén is meg kell téríteni.
(3) Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásában az utazási idő akkor tekinthető aránytalanul
hosszúnak, ha a tolmácsolás, illetve jelnyelvi tolmácsolás helyszínére történő utazás és
visszautazás együttes időtartama a négy órát meghaladja.
5.

Záró rendelkezések
5. §

(1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban
kell alkalmazni.
(3) Hatályát veszti a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő hatósági közvetítők,
tolmácsok és jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól, valamint a tanúk költségtérítéséről
szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet módosításáról szóló 42/2009. (IX. 15.) IRM rendelet.
6.

Az Európai Unió jogának való megfelelés
6. §

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

Általános Indokolás
2018. január 1-én lép hatályba az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (a továbbiakban: Ákr.), amely a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt váltja fel, és alapvető változásokat hoz a
hatósági eljárások menetében.
A közigazgatási hatósági eljárásokban betöltött jelentőségük miatt elengedhetetlen a
tolmácsokra vonatkozó legfontosabb szabályok meghatározása. Jelentős újítás, az Ákr.
eljárást gyorsító és költséghatékony szabálya, amelynek értelmében az ügyben eljáró hatóság
el nem járó tagja, valamint - ha az a tényállás tisztázáshoz elengedhetetlen - az ellenőrzés
helyszínén tartózkodó, idegen nyelvet beszélő személy tolmácsként vehető igénybe.
Ezen miniszteri rendelet feladata a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő hatósági
közvetítő munkadíjára vonatkozó rendelkezések mellőzése mellett, a közigazgatási hatósági
eljárásban közreműködő tolmácsok, illetve jelnyelvi tolmácsok (a továbbiakban: tolmácsok)
díjazására vonatkozó részletes szabályok meghatározása.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő tolmácsok díjazására vonatkozó közös
szabályokat tartalmazza. A rendelet meghatározza a díjazás négy fajtáját (munkadíj,
várakozási díj, készenléti díj, utazási költségtérítés), továbbá rendelkezik azon esetkörről,
amikor a tolmács tevékenységét valamely szervezet tagjaként, munkaviszonyban, vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban végzi. A rendelet meghatározza, hogy a
munkadíj, a várakozási díj, valamint a készenléti díj az általános forgalmi adó összegét nem
tartalmazza.
A 2. §-hoz
A munkadíjra vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza. A rendelet meghatározza a
tolmácsolási tevékenységért, illetve a jeltolmácsolási tevékenységért járó munkadíj óránkénti
összegét, továbbá rögzíti, hogy a munkadíj megállapításakor minden megkezdett fél órát fél
óraként kell figyelembe venni.
A 3. §-hoz
A várakozási díjra és a készenléti díjra vonatkozó szabályokat tartalmazza. A rendelet
meghatározza, hogy a tolmácsolási tevékenység, illetve a jelnyelvi tolmácsolási tevékenység
megkezdéséig, milyen összegű várakozási díj illeti meg a tolmácsot, illetve azt is, hogy mely
időtartamokat kell beleszámítani a várakozási időbe.
A rendelet meghatározza továbbá azt is, hogy a tolmácsolásra, illetve jelnyelvi tolmácsolásra
okot adó tevékenység elmaradása esetén, milyen összegű készenléti díj illeti meg a tolmácsot.
A 4. §-hoz
Az utazási költségtérítésre vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza, aszerint, hogy a
tolmács, milyen közlekedési eszközt vesz igénybe, továbbá az aránytalanul hosszú utazási idő

fogalma is meghatározásra kerül. Rögzítésre kerül továbbá, hogy a tolmács az utazási
költségtérítésre, várakozási díj, illetve készenléti díj megállapítása esetén is jogosult.
Az 5-6. §-hoz
A szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A rendelet szabályait – az Ákr.-hez
hasonlóan – a hatálybalépését követően indult, illetve a megismételt eljárásokban kell
alkalmazni.
A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közigazgatási hatósági eljárásban
közreműködő hatósági közvetítők, tolmácsok és jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól,
valamint a tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet módosításáról szóló
42/2009. (IX. 15.) IRM rendelet. E rendelet hatályon kívül helyezésére azért kerül sor, mivel
az Ákr. már nem fogja tartalmazni a hatósági közvetítőkre vonatkozó szabályokat, s így a
hatályos rendelet módosítása nem jelentett volna megnyugtató megoldást.
Ezen túlmenően, a szükséges, Uniós jogi megfelelésre vonatkozó klauzulát is tartalmazza a
tervezet.

4. melléklet az XX-JEFHÁT/ / /2017. számú előterjesztéshez:
az Igazságügyi Miniszter
…/2017. (…) IM rendelete
egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek deregulációjáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1.
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §
Hatályát veszti
1. az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról szóló
10/1995. (III. 28.) IM rendelet,
2. a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosításáról
rendelkező 1995. évi XXXI. törvény végrehajtásáról szóló 12/1995. (VI. 22.) IM rendelet,
3. a költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló
2/1968. (I. 24.) IM rendelet módosításáról szóló 16/1995. (VII. 25.) IM rendelet,
4. a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban című 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet
módosításáról szóló 17/1995. (VII. 25.) IM rendelet,
5. a családjogi törvény végrehajtásáról, valamint a családjogi törvény módosításáról szóló
1986. évi IV. törvénnyel kapcsolatos átmeneti rendelkezésekről szóló 4/1987. (VI. 14.) IM
rendelet módosításáról szóló 29/1997. (XII. 12.) IM rendelet,
6. a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban című 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet
módosításáról szóló 1/1998. (I. 16.) IM rendelet,
7. az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról szóló
13/1998. (VI. 10.) IM rendelet,
8. a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban című 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet
módosításáról szóló 16/1998. (X. 30.) IM rendelet,
9. a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet módosításáról szóló
20/1998. (XII. 21.) IM rendelet,
10. az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról
szóló 5/2000. (II. 29.) IM rendelet,

11. a bírák és a bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 1/1999. (I. 18.) IMEüM együttes rendelet módosításáról szóló 5/2002. (III. 29.) IM-EüM együttes rendelet,
12. az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról
szóló 6/2002. (III. 30.) IM rendelet,
13. a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996.
(VII. 12.) IM rendelet módosításáról szóló 18/2002. (XI. 30.) IM rendelet,
14. egyes, díjazásról szóló igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról szóló 33/2002.
(XII. 23.) IM rendelet,
15. a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet módosításáról szóló
43/2003. (XII. 20.) IM rendelet,
16. a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet és a
bírósági végrehajtásra vonatkozó egyéb igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról szóló
4/2004. (II. 27.) IM rendelet,
17. a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet, valamint a
bíróságokon és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában foglalkoztatott egyes
igazságügyi alkalmazottak munkakörének és képesítési feltételének meghatározásáról,
ügyviteli vizsgájáról szóló 5/2001. (III. 13.) IM rendelet módosításáról szóló 22/2004. (V.
18.) IM rendelet,
18. a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos egyes igazságügy-miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 10/2005. (VI. 16.) IM rendelet,
19. az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról
szóló 11/2005. (VI. 17.) IM–BM–PM együttes rendelet,
20. a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet kiegészítéséről szóló
21/2005. (X. 28.) IM rendelet,
21. a jogi segítségnyújtással kapcsolatos egyes
módosításáról szóló 22/2005. (XI. 8.) IM rendelet,

igazságügy-miniszteri

rendeletek

22. egyes igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról szóló 23/2005. (XI. 10.) IM
rendelet,
23. a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló
7/2002. (III. 30.) IM rendelet, a személyes költségmentesség alkalmazásáról a
büntetőeljárásban szóló 9/2003. (V. 6.) IM-BM-PM együttes rendelet, valamint a bűnügyi
költségek előlegezéséről szóló 21/2003. (VI. 24.) IM-PM-BM együttes rendelet módosításáról
szóló 57/2007. (XII. 22.) IRM-PM együttes rendelet,
24. az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról
szóló 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelet,

25. az igazságügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról szóló
32/2008. (XII. 31.) IRM rendelet,
26. az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi
nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 80/2009. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról
szóló 3/2010. (VI. 28.) KIM rendelet,
27. a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet módosításáról és egyes
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 11/2010. (X. 25.) KIM rendelet,
28. a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996.
(VII. 12.) IM rendelet módosításáról szóló 12/2010. (XI. 9.) KIM rendelet,
29. a közigazgatási és igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri
rendeleteknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő
módosításáról szóló 17/2010. (XII. 17.) KIM rendelet,
30. a közjegyzői eljárásokkal kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról szóló 28/2010. (XII.
31.) KIM rendelet,
31. a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról szóló 31/2010. (XII.
31.) KIM rendelet,
32. az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 12/1990. (VI. 13.) IM
rendelet módosításáról szóló 1/2011. (I. 14.) KIM rendelet,
33. a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet módosításáról
szóló 2/2011. (II. 3.) KIM rendelet,
34. a bírák és a bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 1/1999. (I. 18.) IMEüM együttes rendelet módosításáról szóló 8/2011. (III. 4.) KIM rendelet,
35. az egyes igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
szóló 9/2011. (III. 8.) KIM rendelet,
36. a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának,
előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás
végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet, és a bűnügyi és
rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére történő adatközlés, valamint az ujj- és
tenyérnyomatvétel és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól
szóló 21/2009. (VI. 19.) IRM rendelet módosításáról szóló 18/2011. (VI. 24.) KIM rendelet,
37. egyes iparjogvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 35/2011. (XII. 22.) KIM
rendelet,
38. egyes igazságügyi tárgyú rendeleteknek az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó
más törvények módosításáról szóló 2013. évi CLXXXVI. törvénnyel összefüggő
módosításáról szóló 35/2013. (XII. 23.) KIM rendelet,

39. egyes cégjogi és civil eljárásjogi rendeleteknek az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő
módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 12/2014. (II. 28.)
KIM rendelet,
40. a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet
módosításáról szóló 19/2014. (XII. 22.) IM rendelet,
41. egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 20/2014. (XII. 23.) IM
rendelet,
42. egyes büntetőjogi tárgyú igazságügyi rendeleteknek a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 23/2014. (III. 14.)
KIM rendelet,
43. az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 6/2015. (III. 30.)
IM rendelet,
44. a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról szóló 25/2015. (IX.
25.) IM rendelet,
45. egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a büntetések, az intézkedések, egyes
kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCLX.
törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 33/2015. (XI. 6.) IM rendelet,
46. az Igazságügyi Hivatalt és más központi hivatalokat, valamint a költségvetési szervi
formában működő minisztériumi háttérintézményeket érintő szervezeti átalakításokkal
kapcsolatos, az igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet.
2. §
(1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2018. január 2-án hatályát veszti.

Indokolás
A rendeletek deregulációjára alapvetően azért kerül sor, mivel a módosító ún. salátarendeletek
nem helyezték magukat hatályon kívül, az általuk elvégzett módosítások már megvalósultak,
és joghatás nem fűződik az esetleges átmeneti rendelkezésekhez. A jogalkotásról szóló 2010.
évi CXXX. törvény 15. §-a egyébként is tartalmazza a szükséges szabályozási átmenetre
vonatkozó rendelkezéseket.

