Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése
folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés
koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés jelen
formájában nem tekinthető a Kormány álláspontjának.
A dokumentum célja a társadalmi egyeztetés elindítása és a jogalkotási folyamat
átláthatóvá tétele, amelynek alapján, illetve eredményeként a mellékelt tervezet
valamennyi tartalmi és formai eleme módosulhat!
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A Kormány
…/2018. (…) Korm. rendelete
az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások
egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU
rendelet módosításáról szóló 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi
rendelet végrehajtásáról
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 2. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.
évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § (2) bekezdés a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. Központi hatóságok
1. § (1) A Kormány az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó
előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU
rendelet módosításáról szóló 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 15. cikk (1) bekezdése alapján
a) a belügyminisztert
b) a külgazdasági és külügyminisztert és
c) a miniszterelnökséget vezető minisztert
jelöli ki központi hatóságként.
(2) A Kormány a Rendelet 15. cikk (2) bekezdése szerinti központi hatóságként (a továbbiakban: fő
központi hatóság) az igazságügyi minisztert jelöli ki.
2. § (1) Az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti központi hatóság
a) fogadja és megválaszolja a lakóhely, a tartózkodási hely és a büntetlen előélet igazolására
szolgáló magyar közokiratokkal kapcsolatban a Rendelet 14. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján
külföldről érkező megkereséseket, és
b) gondoskodik az a) pontban felsorolt közokiratokra vonatkozó, a Rendelet 22. cikk (1) bekezdés
b) és c) pontja szerinti információknak a belső piaci információs rendszer keretében történő
igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről
szóló 2012. október 25.-i 1024/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (az IMI
rendelet) szerinti belső piaci információs rendszerbe (a továbbiakban: IMI-rendszer) történő
feltöltéséről.
(2) Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti központi hatóság
a) fogadja és megválaszolja a konzuli tisztviselők által kiállított magyar közokiratokkal
kapcsolatban a Rendelet 14. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján külföldről érkező megkereséseket,
és
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b) gondoskodik az a) pontban megjelölt közokiratokra vonatkozó, a Rendelet 22. cikk (1) bekezdés
b) és c) pontja szerinti információknak az IMI-rendszerbe történő feltöltéséről.
(3) Az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti központi hatóság
a) fogadja és megválaszolja a születés, a haláleset, a név, a házasságkötés, a bejegyzett élettársi
kapcsolat és az állampolgárság igazolására szolgáló magyar közokiratokkal kapcsolatban a Rendelet
14. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján külföldről érkező megkereséseket, és
b) gondoskodik az a) pontban felsorolt közokiratokra vonatkozó, a Rendelet 22. cikk (1) bekezdés
b) és c) pontja szerinti információknak az IMI-rendszerbe történő feltöltéséről.
(4) A fő központi hatóság
a) fogadja és a 3. § (1) alapján továbbítja vagy közvetlenül megválaszolja a Rendelet 14. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján külföldről érkező megkereséseket,
b) a 4. §-nak megfelelően külföldre továbbítja a Rendelet 14. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti
megkereséseket,
c) a 5. §-nak megfelelően a (1) bekezdés a) pontjában, a (2) bekezdés a) pontjában és a (3) bekezdés
a) pontjában felsorolt közokiratok kivételével gondoskodik a Rendelet 22. cikk (1) bekezdés b) és c)
pontja szerinti információknak az IMI-rendszerbe történő feltöltéséről,
d) képviseli Magyarországot a Rendelet 23. cikke szerinti ad hoc bizottságban,
e) kezdeményezi a Rendelet 24. és 25. cikkében megjelölt, az 5. és 6. § alapján beszerzett
információknak a Bizottsággal történő közlését, és
f) az IMI rendelet 6. cikke szerinti nemzeti IMI-koordinátornál kezdeményezi magyar bíróság,
hatóság vagy más szerv (a továbbiakban együtt: hatóság) regisztrálását az IMI-rendszerben.
3. § (1) A fő központi hatóság a más központi hatóság hatáskörébe tartozó közokiratra vonatkozó
külföldi megkeresést három munkanapon belül a hatáskörrel rendelkező központi hatóságnak teszi
át.
(2) A központi hatóság és a fő központi hatóság a Rendelet 14. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján
külföldről érkező megkeresések megválaszolása érdekében szükség esetén megkeresi az érintett
közokiratot vagy hiteles másolatot kiállító hatóságot.
(3) A megkeresett hatóság a megkeresésre az annak átvételétől számított öt munkanapon belül
válaszol.
4. § (1) Ha valamely hatóságnak, amelyhez a rendelet hatálya alá tartozó külföldi közokiratot vagy
hiteles másolatot mutattak be (a továbbiakban: eljáró hatóság), ésszerű kétsége támad a bemutatott
közokirat vagy hiteles másolat hitelességét illetően, és a Rendelet 14. cikk (1) bekezdés a) pontja
szerinti ellenőrzést követően az ésszerű kétség fennmarad, az eljáró hatóság a Rendelet 14. cikk (1)
bekezdés b) pontja szerinti megkeresés előterjesztése érdekében megkeresi a fő központi hatóságot.
Az eljáró hatóság a megkereséshez csatolja a bemutatott közokiratot vagy hiteles másolatát, illetve
megjelöli az ésszerű kétség indokát.
(2) A fő központi hatóság az eljáró hatóság megkeresésének megérkezésétől számított öt
munkanapon belül terjeszti elő a külföldi hatósághoz a Rendelet 14. cikk (1) bekezdés b) pontja
szerinti megkeresést.
(3) A fő központi hatóság a megkeresett külföldi hatóság válaszáról az annak megérkezésétől
számított öt munkanapon belül tájékoztatja az eljáró hatóságot.
5. § (1) A fő központi hatóság a Rendelet 22. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti információk
beszerzése érdekében szükség esetén megkeresi az érintett közokiratra vonatkozó szabályozásért
felelős minisztert, a közokirat kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságot, vagy más olyan
hatóságot, amely az IMI-rendszerbe feltöltendő információkkal rendelkezhet.
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(2) A megkeresett miniszter vagy hatóság a kért adatokat a megkeresés megérkezésétől számított
tizenöt munkanapon belül köteles megadni. A fő központi hatóság ennél hosszabb határidőt is
megjelölhet.
(3) Ha a (2) bekezdés alapján közölt információkban utóbb változás következik be, a megkeresett
miniszter vagy hatóság haladéktalanul tájékoztatja a fő központi hatóságot.
(4) Az (1)-(3) bekezdést a Rendelet 24. cikk (1) bekezdésében megjelölt információk tekintetében is
alkalmazni kell.
6. § Ha a Rendelet 25. cikke alapján az országspecifikus bejegyzések megnevezései módosításának
közlése válik szükségessé, a módosítás hatálybelépését megelőzően négy hónappal az érintett
közokiratra vonatkozó szabályozásért felelős miniszter a módosításokról tájékoztatja a fő központi
hatóságot.
2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása
7. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban e §-ban: Korm.
rendelet) 9. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az eljáró hatóság a családi állapot igazolással egyidejűleg – a polgár kérelmére – kiállítja az
(EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott többnyelvű
formanyomtatványt.”
(2) A Korm. rendelet 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az eljáró hatóság a hatósági igazolványhoz – a polgár kérelmére – kiállítja az (EU) 2016/1191
európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott többnyelvű formanyomtatványt.”
(3) A Korm. rendelet a következő 50/A. §-sal egészül ki:
„50/A. § (1) E rendeletnek az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására
vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az
1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló …./2018. (……..) Korm. rendelettel megállapított
rendelkezéseit a 2019. február 16. napját követően indult családi állapot igazolás és hatósági
igazolvány kiállítására irányuló eljárásokban kell alkalmazni.
(2) Az (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott többnyelvű
formanyomtatvány kiállítása a 2019. február 16. napját megelőzően kiadott, érvényes hatósági
igazolványokhoz is kérelmezhető.”
(4) A Korm. rendelet 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„51. § (1) E rendelet 9. § (6) bekezdése, 10/A. § f) pontja, 19. § (3a) és (6) bekezdése és 21. §
(2) bekezdése a 2003/109/EK tanácsi irányelv hatályának a nemzetközi védelmet élvező
személyekre történő kiterjesztése tekintetében a fenti irányelv módosításáról szóló, 2011.
május 11-i 2011/51/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) E rendelet 9. § (8) bekezdése, 17. § (4) bekezdése és 50/A.§-a az egyes közokiratoknak az
Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad
mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2016. július 6-i
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(EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapít meg.”
3. A belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a
szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló
354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet módosítása
8. § A belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a
szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló 354/2013. (X. 7.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2. § Az IMI-koordinátorok és a hatóságok a közvetlenül az IMI-rendszerben való részvétellel és az
IMI-rendszer használatával összefüggő ügyekben egymással, az uniós szervekkel, hivatalokkal és
ügynökségekkel, valamint az Európai Bizottsággal elektronikus úton, az IMI-rendszeren belül vagy
- ha az IMI-rendszeren belül erre nincs mód - erre a célra rendszeresített elektronikus levélcímen
keresztül tartanak kapcsolatot.”
9. § A 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet 3. §-a a következő h)–j) ponttal egészül ki:
(E rendelet hatálya kiterjed:)
„h) az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások
egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU
rendelet módosításáról szóló 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi
rendelet 14. cikkében meghatározott eljárásokra,
i) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 56. cikk, 60-66. cikk és 70.
cikk (1) bekezdésében foglalt feladatok végrehajtására,
j) az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz
hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról és az 1024/2012/EU rendelet
módosításáról szóló 2018. ….-i (EU) 2018/… európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (4)
bekezdés, 15. és 19. cikkben foglalt feladatok végrehajtására.”
10. § A 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet 4. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„c) uniós szerv, hivatal és ügynökség: az IMI rendelet 5. cikk g) pontja szerinti IMI-szereplő,
amelyet az IMI-rendszerben regisztráltak.”
11. § A 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A nemzeti IMI-koordinátor)
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„d) figyelemmel kíséri az IMI-rendszerben a hatóságok, uniós szervek, hivatalok és ügynökségek
regisztrációját, továbbá a más EGT-államból érkező megkeresések, valamint a hatóságok, uniós
szervek, hivatalok és ügynökségek által más EGT-államokba küldött megkeresések teljesítését, és ha szükséges - a megkeresések megfelelő teljesítése érdekében kezdeményezi a hatáskörrel
rendelkező IMI-koordinátornál vagy más EGT-állam nemzeti IMI-koordinátoránál a szükséges
intézkedések megtételét, továbbá”
12. § A 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A nemzeti IMI-koordinátor)
„f) közvetít a más EGT-állam illetékes hatósága, az uniós szervek, hivatalok és ügynökségek és az
általa koordinált hatóság között felmerülő, egy adott megkeresés teljesítésével összefüggő vitás
kérdésben a vita rendezése érdekében,”
13. § A 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet 7. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A delegált IMI-koordinátor)
„c) közvetít a más EGT-állam illetékes hatósága, az uniós szervek, hivatalok és ügynökségek és az
általa koordinált hatóság között felmerülő, egy adott megkeresés teljesítésével összefüggő vitás
kérdésben a vita rendezése érdekében,”
14. § A 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A hatóság - az IMI-rendszerben a megkeresések intézésén túlmenően -)
„b) együttműködik az IMI-koordinátorokkal, az uniós szervekkel, hivatalokkal, ügynökségekkel és
az Európai Bizottsággal az IMI-rendszer megfelelő működése érdekében, ennek keretében részükre
az IMI-rendszer alkalmazásáról - az általuk igényeltek szerint, a szükséges körben - adatot
szolgáltat, és jelez bármilyen, az IMI-rendszer alkalmazásával összefüggésben felmerült
problémát,”
15. § A 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § Ez a rendelet
a) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelvnek és
b) a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
VI. fejezete alapján a tagállamok közötti, elektronikus úton történő információcserével
kapcsolatos gyakorlati intézkedések megállapításáról szóló, 2009. október 2 -i 2009/739/EK
bizottsági határozatnak való megfelelést szolgálja, továbbá
c) a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a
2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 1024/2012/EU európai
parlamenti és a tanácsi rendeletnek és
d) az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó
szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról és az
1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2018. ….-i (EU) 2018/… európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. ”
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4. Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.)
Korm. rendelet módosítása
16. § Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Anykr.) 12. §-a a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Anyakönyvi kivonat kiállítására az At. 4. § (7) bekezdése alapján jogosult szervek – az ügyfél
kérelmére – az EAK rendszer alkalmazásával az anyakönyvi kivonat mellékleteként kiállítják az
(EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott többnyelvű
formanyomtatványt.
(5) Az (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott többnyelvű
formanyomtatvány kizárólag a 2014. július 1. után kiállított anyakönyvi kivonathoz kérelmezhető.
(6) Az anyakönyvi kivonat kiállítására jogosult a bemutatott anyakönyvi kivonat adattartalmát
összehasonlítja az ügyfél elektronikus anyakönyvbe bejegyzett adataival. Az anyakönyvi kivonat
adattartalmát érintő adatváltozás megállapítása esetén a bemutatott anyakönyvi kivonathoz az (EU)
2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott többnyelvű formanyomtatvány
nem állítható ki.”
17. § Az Anykr. a következő 30. §-sal egészül ki:
„30. § E rendelet 12. § (4)-(6) bekezdése az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli
bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának
előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1191
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
5. Záró rendelkezések
18. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon
lép hatályba.
(2) Az 3-4. §, a 6-7. § és a 16-17. § 2019. február 16. napján lép hatályba.
19. § E rendelet
a) az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások
egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet
módosításáról szóló 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a
2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2012. október 25 -i (EU)
1024/2012 európai parlamenti és tanácsi rendelet és
c) az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz
hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról és az 1024/2012/EU rendelet
módosításáról szóló 2018. ….-i (EU) 2018/… európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése
révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról
szóló 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) általános célkitűzése a külföldi okiratok felhasználásával kapcsolatos adminisztratív
alakiságok egyszerűsítése, konkrétan pedig az adminisztratív alakiságok által okozott gyakorlati
nehézségek (bürokrácia, költségek, késedelmek), fordítási költségek csökkentése, a közokiratok
tagállamok közötti áramlását szabályozó, töredezett jogi keret egyszerűsítése, a közokiratokkal
kapcsolatos csalási és hamisítási esetek hatékonyabb felderítésének biztosítása, az uniós polgárok és
vállalkozások közötti diszkrimináció kockázatának felszámolása. Fontos kiemelni, hogy a Rendelet
nem célozza a közokiratok anyagi joghatásainak elismerését (így például egy házassági anyakönyvi
kivonat felhasználása a Rendelet alapján nem jelenti adott esetben a házasság elismerését a
felhasználás helye szerinti tagállamban), csupán az alaki szempontból történő felhasználás
megkönnyítésére irányul.
A több mint két éves tárgyalási folyamat eredményeképpen létrejött Rendelet hazai végrehajtás
szempontjából lényeges elemei az alábbiak:
1)
A Rendelet tárgyi hatálya alapvetően a természetes személyek státuszára, adataira vonatkozó
közokiratokra terjed ki.
2)
A tárgyi hatály alá tartozó közokiratok mentesítése az Apostille-jal történő ellátás
kötelezettsége alól a más tagállamban történő felhasználás során.
3)
Az okiratok hitelességével kapcsolatos kétségek esetére a Rendelet egy a közokiratok
ellenőrzésére szolgáló mechanizmus létrehozásáról is szól, amely a belső piaci információs
rendszerre (a továbbiakban: IMI-rendszer) épül, illetve meghatározásra kerülnek e mechanizmus
működésének szabályai.
4)
A Rendelet egyszerűsíti a közokiratokról készült hiteles másolatok felhasználását.
5)
Ugyancsak egyszerűsíti majd a közokiratokról készült fordítások felhasználását, ennek
érdekében a nemzeti okiratokhoz fordítási segédletként csatolható többnyelvű uniós
nyomtatványokat hoz létre.
A Rendelet teljes egészében 2019. február 16. napjától alkalmazandó. A Rendeletből eredő
kötelezettségek közvetlenül alkalmazandók, a hazai alkalmazáshoz azonban szükséges a belső
jogban is kiegészítő rendelkezéseket megállapítani.
Az előterjesztés módosítja továbbá a belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az
abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló
354/2013. (X. 7.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet) az
információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz
hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról és az 1024/2012/EU rendelet
módosításáról szóló 2018. ….-i (EU) 2018/… európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a
továbbiakban: Egységes Digitális Kapu rendelet) való tekintettel is. Az Egységes Digitális Kapu
rendelet módosítja a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási
együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2012.
október 25-i (EU) 1024/2012 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (IMI rendelet), melyet a
magyar jogba a 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet ültet át. Az új szabályozás következtében az
IMI-rendszerben regisztrálható szereplők köre a hatóságok, az IMI-koordinátorok és a Bizottság
mellett kibővül az uniós szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel. Az előterjesztés erre
tekintettel úgy módosítja a 354/2013. (X. 7.) Korm. rendeletet, hogy az összhangban legyen az új,
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az Egységes Digitális Kapu által módosított IMI rendelettel. Az Egységes Digitális Kapu rendelet
várhatóan az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2018. november 21.-i számában jelenik meg, az IMI
rendeletet módosító szakaszai a megjelentést követő 20. napon lépnek hatályba.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
Az 1-2. §-hoz
A Rendelet végrehajtásában fontos szerepet fognak ellátni a tagállamok által a 15. cikk (1)
bekezdése alapján kijelölendő központi hatóságok. A Rendelet 16. cikke alapján a központi
hatóság elsődleges feladata segítség nyújtása a rendelet hatálya alá tartozó, más tagállamokban
kiállított közokiratok hitelessége kapcsán felmerülő kétségek esetén az ennek tisztázása
érdekében küldött megkeresésekkel kapcsolatban. Ez kiterjedhet a megkeresések továbbítására
és fogadására, azok megválaszolására, továbbá információk nyújtására a megkeresésekre
vonatkozóan.
A tervezet alapján Magyarországon központi hatóságként belügyminiszter, a külgazdasági és
külügyminiszter és a miniszterelnökséget vezető miniszter látna el központi hatósági feladatokat,
meghatározott közokirat-típusok tekintetében. A Rendelet 15. cikkének (2) bekezdése alapján
amennyiben egy tagállam több központi hatóságot jelöl ki, egy olyan központi hatóságot is ki kell
jelölni, amely bármilyen megkeresést fogad külföldről, függetlenül annak tárgyától, és amelyet a
tagállamán belül továbbít az illetékesnek. E feladatra a tervezet alapján az igazságügyi miniszter
kerülne (a továbbiakban fő központi hatóság) kijelölésre.
A tervezet megállapítja a központi hatóságok feladatait, amely egyrészt a hatáskörükbe tartozók
hazai közokiratokra vonatkozó, a Rendelet 14. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti külföldi
megkeresések megválaszolása, másrészt annak biztosítása, hogy a hatáskörükbe tartozó okiratokra
vonatkozó, a Rendelet 22. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti adatok a belső piaci
információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK
bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2012. október 25.-i 1024/2012/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (az IMI rendelet) által létrehozott belső piaci
információs rendszerbe (a továbbiakban: IMI-rendszer) feltöltésre kerülnek. A fő központi
hatóság mindazon okiratok tekintetében, amelyek nem tartoznak más központi hatóság
feladatkörébe, ellátja ugyanezen feladatokat. Emellett a fő központi hatóság feladata a magyar
hatóságok megkereséseinek továbbítása is más tagállamok megfelelő hatóságaihoz. A fő központi
hatóság gondoskodik továbbá a Rendelet szerinti közlései kötelezettségek teljesítéséről, illetve
Magyarország képviseletéről a Rendelet 23. cikke szerinti ad hoc bizottságban. Továbbá
amennyiben a gyakorlati tapasztalatok alapján szükséges, hogy a Rendelet 14. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, illetve 22. cikk (3) bekezdésében említett iratmintatárhoz teljes egészében hozzáférjen a
központi hatóságokon kívül más magyar hatóság is, a nemzeti IMI-koordinátornál kezdeményezi
más hatóság regisztrálását is az IMI-rendszerben.
A 3-4. §-hoz
A tervezet meghatározza továbbá a külföldi érkező illetve a külföldre irányuló megkeresések
elintézésének rendjét, figyelembe véve a Rendeletből adódó kötöttségeket is (ld. a Rendelet 14.
cikkének előírásai).
Az 5-6. §-hoz
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A tervezet rendelkezéseket tartalmaz a Rendelet szerinti közlési kötelezettségek teljesítéséhez
szükséges adatok beszerzéséről.
A 7. §-hoz
A Rendelet alapján a családi állapot igazoláshoz és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolványhoz csatolt többnyelvű formanyomtatványok kiállításához szükséges, a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítására vonatkozó rendelkezéseket
is megállapít a tervezet.
A 8. §-hoz
A módosítás kiterjeszti a belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban
való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló
354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet) szerinti
IMI-rendszerben regisztrálható szereplők körét az uniós szervekre, hivatalokra és
ügynökségekre. Ezzel a 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet megfelel az információkhoz,
eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító
egységes digitális kapu létrehozásáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2018. ….-i
(EU) 2018/… európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a továbbiakban: Egységes Digitális Kapu
rendelet) következtében módosult a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási
együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2012.
október 25-i (EU) 1024/2012 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (IMI-rendelet),
A 9. §-hoz
A 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet új h) pontja Rendelet egy, a közokiratok ellenőrzésére
szolgáló együttműködési mechanizmus létrehozásáról is szól, amely az IMI-rendszerre épül
(13-14. cikk), illetve meghatározásra kerülnek e mechanizmus működésének szabályai. A
mechanizmus keretében az a hatóság, amely előtt az okiratot bemutatták, az IMI-rendszeren
keresztül közvetlenül vagy a saját államának központi hatósága útján keresheti meg a kiállító
hatóságot vagy a kiállító tagállam központi hatóságot az okirat hitelességének ellenőrzése
érdekében. Erre tekintettel szükséges a 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet hatályra vonatkozó
szakaszának a módosítása a Rendeletre történő utalással, amelynek következtében a 354/2013.
(X. 7.) Korm. rendelet hatálya kiterjed a Rendelet 14. cikkében foglalt eljárásokra is.
Tekintettel az uniós rendeleti szintű szabályozásra a többi, IMI-rendszerrel kapcsolatos
nevesített kötelezettség [ld. a Rendelet 16. cikke és a 22. cikk (1) és (2) bekezdései]
közvetlenül alkalmazandók.
A 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet új i) és j) pontjai az Egységes Digitális Kapu rendelet
következtében módosult IMI rendeletnek való megfelelés céljából kiterjesztik a 354/2013. (X. 7.)
Korm. rendelet hatályát az általános adatvédelmi rendeletre és az Egységes Digitális Kapu
rendeletre.
A 10. §-hoz
A módosítás meghatározza az uniós szerv, hivatal, ügynökség fogalmát.
A 11. §-hoz
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A módosítás kiterjeszti a nemzeti IMI-koordinátor feladatkörét annyiban, hogy az az IMIrendszerben az uniós szervek, hivatalok és ügynökségek regisztrációját és más EGT -államokba
küldött megkeresések teljesítését is figyelemmel kíséri.
A 12. §-hoz
A módosítás kiterjeszti a nemzeti IMI-koordinátor feladatkörét annyiban, hogy az az IMIrendszerben az uniós szervek, hivatalok és ügynökségek és az általa koordinált hatóság között
is közvetít egy adott megkeresés teljesítésével összefüggő vitás kérdésben a vita rendezése
érdekében.
A 13. §-hoz
A módosítás kiterjeszti a delegált IMI-koordinátor feladatkörét annyiban, hogy az az IMIrendszerben az uniós szervek, hivatalok és ügynökségek és az általa koordinált hatóság között
felmerülő megkeresés teljesítésével összefüggő vitás kérdésben is közvetít.
A 14. §-hoz
A módosítás kiterjeszti a hatóság feladatkörét annyiban, hogy az az IMI-koordinátorokon és az
Európai Bizottságon túlmenően az uniós szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel is
együttműködik az IMI-rendszer megfelelő működése érdekében.
A 15. §-hoz
A 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet jogharmonizációs záradékának módosítása.
A 16-17. §-hoz
A Rendelet alapján a születésre, a halálesetre, a házasságkötésre és a bejegyzett élettársi
kapcsolatra vonatkozó közokiratok, az ezekre vonatkozó anyakönyvi kivonatokhoz csatolt
többnyelvű formanyomtatványok kiállításához szükséges, az anyakönyvezési feladatok ellátásának
részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Anykr.)
módosítására vonatkozó rendelkezéseket is megállapít a tervezet.
A végrehajtási szabályok alapján többnyelvű formanyomtatvány az elektronikus anyakönyvi
nyilvántartás informatikai rendszerén keresztül az elektronikus anyakönyv bevezetését követően,
azaz 2014. július 1. napjától kiállított anyakönyvi kivonatokhoz lesz kérelmezhető. Az Anykr.
értelmében tehát lehetőség lesz korábban kiállított anyakönyvi kivonathoz is Európai Unión belüli
felhasználás esetén többnyelvű formanyomtatványt kérelmezni, ugyanakkor ennek feltétele, hogy
az elektronikus anyakönyvbe bejegyzett adatokban a bemutatott anyakönyvi kivonat kiállítása és a
fordítási segédletként szolgáló nyomtatvány kiállítása között eltelt idő alatt ne történjen az
anyakönyvi kivonat adattartalmát érintő adatváltozás. Ellenkező esetben többnyelvű
formanyomtatvány az elektronikus anyakönyvbe bejegyzett adatokat igazoló új anyakönyvi
kivonattal egyidejűleg állítható ki.
A 18. §-hoz
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A Rendelet 2019. február 16. napjától alkalmazandó teljes körűen. Ugyanakkor a központi
hatóságok kijelölését illetve a Rendelet alkalmazására történő felkészüléshez szükséges központi
hatósági feladatokat ezen időpont előtt el kell végezni, amire tekintettel korábbi időpontban történő
hatálybalépés szükséges.
A 19. §-hoz
A tervezet jogharmonizációs záradéka.

