FOGALOMMAGYARÁZAT
Családi életközösség: akkor valósul meg, ha a kérelmező harmadik országbeli állampolgár a
bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgárral
illetve a magyar állampolgárral életvitelszerűen közös háztartásban él.
Családtag Szmtv szerint:
 az EGT-állampolgár házastársa;
 az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott
leszármazója;
 az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője;
 akinek az eljáró idegenrendészeti hatóság családtagként való beutazását és
tartózkodását engedélyezi;
 az EGT-állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más
tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített;
EGT- állampolgár: magyar állampolgár kivételével az Európai Unió tagállamának, valamint
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államnak az állampolgára (az
Európai Unió, Svájc, Norvégia, Izland és Liechtenstein állampolgárai).
Családtag Harmtv. szerint:
 a harmadik országbeli állampolgár vagy a magyar állampolgár házastársa,
 a harmadik országbeli állampolgár házastársával közös kiskorú gyermeke (ideértve az
örökbefogadott és nevelt gyermeket is),
 a harmadik országbeli állampolgár eltartott kiskorú gyermeke (ideértve az
örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a harmadik országbeli állampolgár szülői
felügyeleti jogot gyakorol,
 a harmadik országbeli állampolgár vagy a magyar állampolgár házastársának eltartott
kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs
szülői felügyeleti jogot gyakorol,
 a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező, a szülői
felügyeleti jogát gyakorló, a magyar állampolgárral egy háztartásban élő személy;

Első tagállam: az Európai Unió azon tagállama, amely elsőként állít ki valamely
- vállalaton belül áthelyezett személy számára szóló engedélyt az adott harmadik
országbeli állampolgár részére,
- engedélyt a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása,
gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair
tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló,
2016. május 11-i (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a
harmadik országbeli állampolgárnak.
Az „EU Kék Kártya” olyan tartózkodási engedély, amely magas szintű képzettséggel
rendelkező birtokosát valamely tagállam területén történő tartózkodásra és egyúttal magas
szintű képzettséget igénylő, jogszabályban foglalt feltételek szerinti munkavállalásra
jogosítja.

Fogadó szervezet:
-

-

az a szervezet, amelyhez a vállalaton belül áthelyezett személyt áthelyezik, és amely
jogi formájától függetlenül, jogszabályban meghatározottak szerint létrehozott jogi
személy,
külön jogszabályban meghatározott kutatószervezet, felsőoktatási intézmény, oktatási
intézmény, önkéntes szolgálati rendszerért felelős szervezet vagy gyakornokokat
fogadó szervezet;

Gyakornok: olyan harmadik országbeli állampolgár, aki felsőfokú képesítéssel rendelkezik
vagy felsőfokú végzettség megszerzésére irányuló tanulmányokat folytat valamely harmadik
államban, és akinek Magyarország területére történő beutazását és tartózkodását gyakornoki
tevékenyég céljából engedélyezik.
Gyakornoki tevékenység: a gyakornoknak a tanulmányai során teljesítendő szakmai
gyakorlata vagy felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornok részére szervezett gyakorlati
program keretében végzett tevékenysége, amelynek célja, hogy munkahelyi környezetben
ismereteket, gyakorlatot és tapasztalatot szerezzen.
Gyakornok-munkavállaló: felsőfokú képesítést tanúsító oklevéllel rendelkező olyan
személy, akit szakmai előmenetel, illetve az üzleti eljárásokkal vagy módszerekkel
kapcsolatos képzésben való részvétel céljából helyeznek át egy fogadó szervezethez és aki az
áthelyezés idejére munkabérben részesül;
Hallgató: olyan harmadik országbeli állampolgár, aki valamely magyarországi felsőoktatási
intézménybe felvételt nyert, és akinek Magyarország területére történő beutazását és
tartózkodását abból a célból engedélyezik, hogy fő tevékenységként olyan nappali tagozatos
tanulmányokat folytasson, amelyek eredményeként Magyarország által elismert felsőfokú
képesítést adnak, ideértve a felsőoktatási intézményben olyan oklevelet, bizonyítványt vagy
doktori fokozatot, amely a magyar joggal összhangban, az említett oktatást megelőző,
előkészítő tanfolyamra vagy a kötelező gyakorlatra is kiterjed.
Harmadik országbeli állampolgár: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személyek (EGT- állampolgár, illetve az EGT- állampolgárt vagy a magyar állampolgárt
kísérő vagy hozzá csatlakozó családtag) kivételével a nem magyar állampolgárok és a
hontalan személyek.
Háztartás: az EGT-állampolgárral egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
Hontalan: akit saját joga szerint egyetlen állam sem ismer el állampolgárának.
Hosszú távú mobilitási engedély: olyan tartózkodási engedély, amely a vállalaton belül
áthelyezett személy számára szóló tartózkodási engedély tulajdonosát feljogosítja a második
tagállam területén való tartózkodásra és munkavállalásra törvényben meghatározott feltételek
szerint.

Jogszerű tartózkodásnak minősül






a száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodásra jogosító
vízummal;
a tartózkodási engedéllyel;
az ideiglenes letelepedési engedéllyel;
a Harmtv. 30. § (1) bekezdés a) pontja alapján kiállított ideiglenes tartózkodásra
jogosító igazolással;
a külön törvény szerinti tartózkodási kártyával Magyarország területén történő
tartózkodás.

Kiemelt foglalkoztató:
- a Kormánnyal érvényes stratégiai partnerségi megállapodással rendelkező foglalkoztató- az
a foglalkoztató, amely a Pénzügyminisztérium közleményében meghatározott
foglalkozásokban Magyarországgal szomszédos országból származó harmadik országbeli
állampolgárt kíván Magyarországon foglalkoztatni
- az a foglalkoztató, amely nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházást valósít meg.
Közös háztartás: az EGT- állampolgárral egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
Kutatószervezet: a külön jogszabály szerint akkreditált kutató szervezet.
Második tagállam: az első tagállamtól eltérő minden olyan tagállam, amelyben
- a vállalaton belül áthelyezett személy gyakorolni kívánja vagy gyakorolja a törvény
szerinti mobilitáshoz való jogot.
- a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat,
önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair
tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló,
2016. május 11-i (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a
harmadik országbeli állampolgár gyakorolni kívánja vagy gyakorolja a törvény
szerinti mobilitáshoz való jogot.
Meghívólevél: a meghívó a hatósági hozzájárulással ellátott meghívólevélben kötelezettséget
vállal arra, hogy a meghívott harmadik országbeli állampolgár részére – Magyarország
területén történő tartózkodása időtartamára – szállást biztosít, eltartásáról gondoskodik,
továbbá – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – egészségügyi ellátásának,
valamint kiutazásának költségeit fedezi.
Megszakítás nélküli tartózkodás: nem minősül Magyarország területén történő tartózkodás
megszakításának Magyarország területének alkalmanként négy hónapnál rövidebb időre
történő elhagyása, amennyiben a külföldi tartózkodások összidőtartama a kérelem benyújtását
megelőző három év alatt nem haladja meg a kétszázhetven napot.
Mezőgazdaság: a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, és halászati ágazat.
Nemzeti vízum: olyan vízum, amely - nemzetközi szerződés alapján - többszöri beutazásra és
száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó időtartamú tartózkodásra jogosít
Magyarország területén.

Önkéntes tevékenység: a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
törvény 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint közérdekű önkéntes tevékenység a fogadó
szervezetnél az ellenszolgáltatás nélkül végzett munka, kivéve, ha
·
a személy a tevékenységet maga vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli
hozzátartozója javára végzi;
·
a tevékenység jogszabályi kötelezésen, jogerős bírósági határozaton, illetve hatósági
kötelezésen alapul;
·
a felek úgy állapodnak meg, hogy azt más jogviszony keretében végzik, így különösen
polgári jogi jogviszonyban, egyesület, alapítvány vagy közalapítvány kezelő szervének, vagy
vallási közösség tagjaként.
Összevont engedély: olyan tartózkodási engedély, amely a harmadik országbeli állampolgárt
Magyarország területén meghatározott foglalkoztatóval foglalkoztatási jogviszony létesítésére
és tartózkodásra jogosítja.
Összevont kérelmezési eljárás: olyan eljárás, amely az általa benyújtott kérelem alapján a
harmadik országbeli állampolgárnak Magyarország területén való száznyolcvan napon belül
kilencven napot meghaladó tartózkodása és meghatározott foglalkoztatóval foglalkoztatási
jogviszony létesítése engedélyezésére irányul.
Szakértő: a fogadó szervezet tevékenységi területe, módszerei vagy irányítása szempontjából
kivételes ismerettel rendelkező személy, aki a vállalkozáscsoporton belül dolgozik; az ilyen
ismeretek felmérése során nem csupán a fogadó szervezet szempontjából lényeges
ismereteket kell figyelembe venni, hanem azt is, hogy az adott személy rendelkezik-e a
különleges szakismereteket igénylő munka vagy tevékenység típusának megfelelő magas
szintű képesítéssel, beleértve a megfelelő szakmai tapasztalatot és adott esetben az
engedélyhez kötött szakmához való tartozást is;
Szezonális munka: a mezőgazdaság foglalkoztatási ágazataiban végzett tevékenység.
Vállalaton belüli áthelyezés: a vállalaton belül áthelyezett személy számára szóló
tartózkodásra jogosító engedély iránti kérelem benyújtásakor az Európai Unió tagállamai
területén kívül lakóhellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatási
vagy képzési célú ideiglenes kiküldetése az Európai Unió tagállamai területén kívül
letelepedett olyan vállalkozástól, amelyhez a harmadik országbeli állampolgárt az
ugyanahhoz a vállalkozáshoz vagy vállalkozáscsoporthoz tartozó, az adott tagállamban
letelepedett szervezethez történő áthelyezést megelőzően és annak idejére munkaszerződés
köti, illetve adott esetben az egy vagy több második tagállamban letelepedett fogadó
szervezetek közötti mobilitása.
Vállalaton belül áthelyezett személy: olyan harmadik országbeli állampolgár, aki a
vállalaton belül áthelyezett személy számára szóló tartózkodási engedély iránti kérelem
benyújtásakor az Európai Unió tagállamai területén kívül rendelkezik lakóhellyel, és akit
vállalaton belül áthelyeztek.

Vállalaton belül áthelyezett személy számára szóló engedély: olyan tartózkodási engedély,
amely a tulajdonosát feljogosítja az első tagállam és adott esetben a második tagállam
területén való tartózkodásra és munkavállalásra a törvényben meghatározott feltételek szerint.
Vállalkozáscsoport: két vagy több, a következő módokon összekapcsoltként elismert
vállalkozás: valamely vállalkozás egy másik tekintetében
·
közvetlenül vagy közvetve birtokolja ez utóbbi vállalkozás jegyzett tőkéjének a
többségét;
·
ellenőrzést gyakorol a vállalkozás kibocsátott részvénytőkéjéhez kapcsolódó szavazati
jogok többsége felett;
·
kinevezheti a szóban forgó vállalkozás igazgatási, irányító, illetve felügyelő testületei
tagjainak több mint a felét; vagy
·
azt anyavállalatként egységes alapon irányítja.
Vezető állású munkavállaló: vezető beosztású személy, aki elsősorban irányító feladatokat
lát el a fogadó szervezetben és aki felett az általános felügyeletet vagy irányítást elsődlegesen
a vállalkozás igazgatósága vagy részvényesei, illetve az ezeknek megfelelő testület vagy
személyek gyakorolják; ez a beosztás magában foglalja a fogadó szervezet egészének vagy a
fogadó szervezet valamely szervezeti egységének, illetve részlegének az irányítását,
felügyeleti, szakmai, vagy igazgatási feladatokat ellátó más alkalmazottak munkájának a
felügyeletét és ellenőrzését, az alkalmazottak felvételének és elbocsátásának ajánlására
vonatkozó hatáskör gyakorlását, illetve az egyéb személyzeti feladatokra vonatkozó hatáskör
gyakorlását;

