
T{jékoztató 

a harmadik orsz{gbeli {llampolg{rok foglalkoztat{s{nak 

összevont kérelmezési elj{r{s{ban 

a munkaügyi központok szakhatós{gi közreműködéséről 

 

1. Az összevont engedélyezési elj{r{s főbb szab{lyai 

 

Az idegenrendészeti hatós{g a tartózkod{si engedélyt az al{bb felsorolt esetekben összevont 

engedélyként {llítja ki.  

 

Az összevont kérelmezési elj{r{sban - annak meg{llapít{sa kérdésében, hogy a harmadik orsz{gbeli 

{llampolg{r magyarorsz{gi munkav{llal{s{t t{mogatja-e - elsőfokú elj{r{sban a munkavégzés helye 

szerint illetékes főv{rosi és megyei korm{nyhivatal munkaügyi központja (a tov{bbiakban: 

munkaügyi központ), m{sodfokú elj{r{sban a Nemzeti Munkaügyi Hivatal szakhatós{gként j{r el.  

 

A munkaügyi központ az összevont engedély kiad{s{ra és meghosszabbít{s{ra ir{nyuló hatós{gi 

elj{r{sban − a hat{skörrel és illetékességgel rendelkező idegenrendészeti hatós{g megkeresésére − 

szakhatós{gi {ll{sfoglal{sban nyilatkozik arról, hogy a harmadik orsz{gbeli {llampolg{rnak a 

foglalkoztat{s elősegítéséről és a munkanélküliek ell{t{s{ról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) 7. § (7) 

bekezdése szerinti előzetes meg{llapod{sban (a tov{bbiakban: előzetes meg{llapod{s) meghat{rozott 

munkakörben történő magyarorsz{gi munkav{llal{s{t t{mogatja, vagy nem t{mogatja.  

 

A szakhatós{gi {ll{sfoglal{st a munkaügyi központ a következők szerint adja ki: 

 

a) Szakhatós{gi {ll{sfoglal{s a munkaerő-piaci helyzet vizsg{lata nélkül 

 

Amennyiben a szakhatós{gi {ll{sfoglal{st a munkaerő-piaci helyzet vizsg{lata nélkül kell kiadni, a 

munkaügyi központ csak azt vizsg{lja, hogy a harmadik orsz{gbeli {llampolg{r a jogszab{lyban, 

valamint az előzetes meg{llapod{sban előírt alkalmaz{si feltételekkel rendelkezik. Ezen körülmények 

fenn{ll{s{t a „T{jékoztató az összevont kérelmezési elj{r{sban a harmadik orsz{gbeli {llampolg{r, illetve a 

foglalkoztató {ltal benyújtandó igazol{sokról” szerint kell igazolni. 

Ha a vonatkozó jogszab{lyokban és az előzetes meg{llapod{sban írt feltételek fenn{llnak, a 

munkaügyi központ pozitív szakhatós{gi {ll{sfoglal{st ad ki.   

 

 

b) Szakhatós{gi {ll{sfoglal{s a munkaerő-piaci helyzet vizsg{lat{val 

 

Amennyiben a szakhatós{gi {ll{sfoglal{st a munkaerő-piaci helyzet vizsg{lat{val kell kiadni, a 

munkaügyi központ a következőket vizsg{lja: 

a. a harmadik orsz{gbeli {llampolg{r az előzetes meg{llapod{sban meghat{rozott 

munkakörhöz szükséges szakmai képesítéssel rendelkezik, 

A harmadik orsz{gbeli {llampolg{r a szakképzettséget, végzettséget igazoló dokumentumot hiteles m{solatban, 

valamint annak hiteles magyar fordít{s{val kell benyújtsa.  

 

b. a foglalkoztató a harmadik orsz{gbeli {llampolg{r {ltal ell{tandó tevékenységre 

vonatkozóan érvényes munkaerőigénnyel rendelkezik,  

A harmadik orsz{gbeli {llampolg{rt foglalkoztatni kív{nó foglalkoztató feladata ennek beküldése, vagyis erre 

vonatkozóan a harmadik orsz{gbeli {llampolg{rnak nem kell igazol{st benyújtania.   

 

c. a munkaerőigény benyújt{s{tól kezdődően nem közvetítettek ki részére olyan 

kiközvetíthető munkaerőt, akit az Flt. és a végrehajt{s{ra kiadott jogszab{lyok alapj{n 



{ll{skeresőként tartanak nyilv{n, és aki rendelkezik a jogszab{lyban előírt, valamint a 

foglalkoztató munkaerőigényében megjelölt alkalmaz{si feltételekkel, és 

Erre vonatkozóan a harmadik orsz{gbeli {llampolg{rnak nem kell igazol{st benyújtania, a munkaügyi központ 

részére az illetékes j{r{si munkaügyi kirendeltség ad visszajelzést. 

 

d. a harmadik orsz{gbeli {llampolg{r a jogszab{lyban, valamint az előzetes 

meg{llapod{sban előírt alkalmaz{si feltételekkel rendelkezik. 

A harmadik orsz{gbeli {llampolg{r köteles igazolni az előírt alkalmaz{si feltételeket (pl. nyelvvizsga-

bizonyítv{ny, gépkocsivezetői-engedély stb.) hiteles m{solatban, valamint annak hiteles magyar fordít{s{val, 

tov{bb{ köteles becsatolni az előzetes meg{llapod{st eredeti péld{nyban vagy hiteles m{solatban, valamint – ha 

az nem magyar nyelvű – annak hiteles magyar fordít{s{val. 

Ahhoz, hogy a munkaügyi központ a szakhatós{gi {ll{sfoglal{st ki tudja adni, a harmadik orsz{gbeli {llampolg{r 

{ltal benyújtandó előzetes meg{llapod{snak tartalmaznia kell: 

- a harmadik orsz{gbeli {llampolg{r {ltal ell{tandó tevékenységet, munkakört (FEOR) 

- a munkakör ell{t{s{hoz szükséges szakmai képesítés, szakképzettség, végzettség megnevezését, 

- munkakör ell{t{s{hoz szükséges egyéb alkalmaz{si feltételek 

- a harmadik orsz{gbeli {llampolg{r részére fizetendő díjaz{s mértékét, 

- a foglalkoztat{sra ir{nyuló jogviszony megjelölését, 

- a foglalkoztat{sra ir{nyuló jogviszony időtartam{t,  

- tov{bbi javasolt tartalom: arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a foglalkoztat{shoz kapcsolódó 

engedély ir{nti kérelem a 445/2013. (XI.28.) Korm. rendelet 3.§-a ({ltal{nos engedélyezési 

engedélyezés körében munkaerő-piaci helyzet vizsg{lat{val), vagy 9.§ (1) bekezdésének 

valamely pontja (munkaerő-piaci helyzet vizsg{lata nélküli engedélyezés esetei), vagy 15.§ (1) 

bekezdése (engedélymentes esetek) alapj{n kerül benyújt{sra. 

 

Ha a vonatkozó jogszab{lyokban és az előzetes meg{llapod{sban írt feltételek fenn{llnak, a 

munkaügyi központ pozitív szakhatós{gi {ll{sfoglal{st ad ki.   

 

c) Mikor nem t{mogatja a munkaügyi központ az összevont engedély kiad{s{t? 

 

Jogszab{lyban meghat{rozott esetekben a munkaügyi központ az idegenrendészeti hatós{g 

megkeresésére nemleges szakhatós{gi {ll{sfoglal{st ad ki, amelynek eredményeként az összevont 

engedély nem adható ki. Ezen esetek: 

 

a) nem {llnak fenn a fent meghat{rozott a)-d) pontban meghat{rozott feltételek, 

b) az összevont engedély kiad{s{val a Magyarorsz{gon összesen vagy az adott munkaügyi 

központ illetékességi területén egyidejűleg foglalkoztatott, vagy egy adott foglalkoz{sban 

egyidejűleg foglalkoztatott harmadik orsz{gbeli {llampolg{rok létsz{ma az Flt. 7. § (6) 

bekezdés a) pontj{ban kapott felhatalmaz{s alapj{n kiadott miniszteri rendeletben 

meghat{rozott létsz{mot meghaladja, 

c) az előzetes meg{llapod{sban meghat{rozott munkakör ell{t{sa az Flt. 7. § (6) bekezdés b) 

pontj{ban kapott felhatalmaz{s alapj{n kiadott miniszteri rendeletben meghat{rozott 

tilalomba ütközik, 

d) a harmadik orsz{gbeli {llampolg{r {ltal ell{tandó tevékenység elvégzésére a jogszab{ly vagy 

a foglalkoztató {ltal előírt képzettséggel és alkalmaz{si feltételekkel rendelkező 

kiközvetíthető munkaerő {ll rendelkezésre, 

e) a foglalkoztató a munkaerőigényében a munkav{llaló alkalmaz{s{hoz olyan feltételt írt elő, 

amelynek előír{sa az ott megjelölt munkakör betöltéséhez vagy tevékenység ell{t{s{hoz nem 

szükséges, 

f) a foglalkoztató a jogszab{lyban vagy a munkaerőigényében meghat{rozott feltételeknek 

megfelelő kiközvetíthető munkaerő foglalkoztat{s{tól elz{rkózott, vagy a foglalkoztató a 



kérelem benyújt{s{t megelőzően érvényes munkaerőigénnyel rendelkezett, de közvetítést 

nem kért, 

g) a harmadik orsz{gbeli {llampolg{r {llandó lakóhelye szerinti orsz{g illetékes hatós{ga a 

magyar {llampolg{rok adott orsz{gban történő munkav{llal{s{nak engedélyezését m{s 

orsz{gok {llampolg{raira ir{nyadó {ltal{nos feltételekhez képest indokolatlanul nehezebb 

feltételhez köti (viszonoss{g hi{nya), 

h) az előzetes meg{llapod{st megkötő foglalkoztatón{l a foglalkoztat{s egészségügyi, szakmai, 

vagy műszaki feltételei nem biztosítottak, vagy 

i) az előzetes meg{llapod{st megkötő foglalkoztatón{l a kérelem benyújt{s{nak időpontj{ban a 

harmadik orsz{gbeli {llampolg{r {ltal ell{tandó tevékenységet is érintő sztr{jk van. 

 

2. A munkav{llal{s mely form{i nem tartoznak az összevont kérelmezési elj{r{s al{? 

 

Ahhoz, hogy eldönthető legyen, hogy egy kérelem az összevont kérelmezési elj{r{s al{ tartozik, 

elsősorban azt kell megvizsg{lni, hogy a 2007. évi II. törvény (Harmtv.) 29/A.§ (4) bekezdése alapj{n 

mi nem tartozik az összevont kérelmezési elj{r{s al{. Ha az al{bbi körülmények valamelyike fenn{ll, 

az engedély nem tartozik az összevont kérelmezési elj{r{s keretébe. A z{rójelben és dőlt betűvel 

jelölt pontok csak t{jékoztató jellegűek, azok ugyanis a munkav{llal{si engedélyezés körébe sem 

tartoznak. Ezen esetek a következők: 

(a) a törvényben meghat{rozottak szerint szabad mozg{s és tartózkod{s jog{val rendelkező személyre,) 

(b) a munkav{llalók szolg{ltat{sok nyújt{sa keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i, 

96/71/EK európai parlamenti és tan{csi ir{nyelv hat{lya al{ tartozó harmadik orsz{gbeli {llampolg{rra, aki 

Magyarorsz{g területén kiküldetésben tartózkodik,) 

c) arra a harmadik orsz{gbeli {llampolg{rra, aki Magyarorsz{g területén szezon{lis munkav{llal{si 

vízummal tartózkodik, illetve az Európai Unió m{s tag{llam{ban szezon{lis munk{t végez, 

d) a v{llalaton belül {thelyezett munkav{llalóként, au pairként vagy tengerészként Magyarorsz{g 

területén tartózkodni sz{ndékozó, illetve tartózkodó harmadik orsz{gbeli {llampolg{rra, 

e) arra a harmadik orsz{gbeli {llampolg{rra, aki a menekültügyi hatós{gtól menekültkénti elismerését 

kérte vagy a menekültügyi hatós{gtól ideiglenes vagy kiegészítő védelmet kért, 

f) arra, akit Magyarorsz{g menekültként ismert el, avagy ideiglenes vagy kiegészítő védelemben részesített, 

g) a befogadottra (akkor nem tartozik az engedélyezés körébe sem, ha a befogadó {llom{son történik a 

munkavégzés), 

h) arra a harmadik orsz{gbeli {llampolg{rra, aki az Európai Unió m{s tag{llama {ltal kiadott 

huzamos tartózkodói jog{ll{st igazoló EK tartózkod{si engedéllyel rendelkezik, 

(i) arra a harmadik orsz{gbeli {llampolg{rra, akinek tartózkod{si célja, hogy jogszab{ly szerint ön{llóan, 

ellenérték fejében végezhető tevékenységet folytasson,) 

(j) arra a harmadik orsz{gbeli {llampolg{rra, akinek tartózkod{si célja tanulm{nyok folytat{sa,) valamint 

k) arra a harmadik orsz{gbeli {llampolg{rra, aki a 7/A. § alapj{n keresőtevékenységet folytathat. 

(vagyis a kilencven napot meg nem haladó,  

 tervezett tartózkod{sra jogosító vízummal rendelkező harmadik orsz{gbeli {llampolg{r, 

valamint  

 az 539/2001/EK tan{csi rendelet II. mellékletében szereplő harmadik orsz{g {llampolg{raként 

Magyarorsz{g területén jogszerűen (vízummentesen) tartózkodó személy a 20. § (1) bekezdés 

szerint (vagyis  

o ellenérték fejében m{s részére, illetve ir{nyít{sa alatt, vagy  

o - külföldi részesedéssel nem rendelkező - gazdas{gi t{rsas{g, szövetkezet vagy egyéb 

- jövedelemszerzési céllal létrejött - jogi személy tulajdonosaként, vezető 

tisztségviselőjeként, vezetői, képviseleti vagy felügyeleti szerve tagjaként). 

 

 



Amennyiben teh{t fenn{ll valamelyik fenti körülmény, nem kell összevont engedély ir{nti kérelmet 

előterjeszteni akkor sem, ha egyébként a foglalkoztat{s engedélyköteles. Ez utóbbi esetben az 

engedély ir{nti kérelmet az illetékes korm{nyhivatal munkaügyi központj{n{l a foglalkoztatónak kell 

előterjesztenie.  

 

Felhívjuk a harmadik orsz{gbeli {llampolg{rok és a foglalkoztatók figyelmét, hogy amennyiben 

elmulasztj{k becsatolni az előírt igazol{sokat, dokumentumokat, a munkaügyi központ a 

szakhatós{gi {ll{sfoglal{s kiad{sa sor{n hi{nypótl{s keretében szerzi be a döntéshez szükséges 

dokumentumokat, ami az engedélyezési elj{r{s elhúzód{s{t eredményezi.  

 

Hat{lyos 2014. janu{r 1. napj{tól. 

 


