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Módosítás  355 

Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – A polgárok számára releváns információterületek – táblázat – 2 sor: 

Munkavállalás és nyugdíj az Unióban  – 4 a franciabekezdés  

(új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 • a felelősségre és a biztosításra 

vonatkozó kötelező szabályok egy másik 

tagállamban 

Or. en 

Módosítás  356 

Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – A polgárok számára releváns információterületek – táblázat – 2 sor: 

Munkavállalás és nyugdíj az Unióban  – 6 a franciabekezdés  

(új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 • a kiküldött munkavállalók 

szociális jogai és foglalkoztatási feltételei 

Or. en 

Módosítás  357 

Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – A polgárok számára releváns információterületek – táblázat – 2 sor: 

Munkavállalás és nyugdíj az Unióban  – 8 franciabekezdés   
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

• társadalombiztosítási jogok és 

kötelezettségek az Unióban, beleértve a 

nyugdíjfolyósítással kapcsolatosakat is 

• társadalombiztosítási jogok és 

kötelezettségek az Unióban, beleértve a 

nyugdíjfolyósítással és az álláskeresési 

járadékkal kapcsolatosakat is 

Or. en 

Módosítás  358 

Julia Reda 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – A polgárok számára releváns információterületek – táblázat – 3 sor: 

Járművek az Unióban – 6 franciabekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

• egy ország közlekedési szabályai és 

járművezetőkre vonatkozó előírásai 

• egy ország közlekedési szabályai és 

járművezetőkre vonatkozó előírásai, mint 

például egy másik tagállamban való 

ideiglenes vagy állandó tartózkodásra 

vonatkozó autópálya- és kibocsátási 

matricák 

Or. en 

 

Módosítás  359 

Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – A polgárok számára releváns információterületek – táblázat – 4 sor: 

Tartózkodás másik tagállamban – 3 a franciabekezdés  

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 • egy másik tagállam területén élő 

személy honosítására vonatkozó 

követelmények 

Or. en 
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Módosítás  360 

Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – A polgárok számára releváns információterületek – táblázat – 4 sor: 

Tartózkodás másik tagállamban – 3 b franciabekezdés  

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 • kötelezettségek halálozás esetén, 

illetve a földi maradványok hazaszállítása 

Or. en 

 

 

Módosítás  361 

Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – A polgárok számára releváns információterületek – táblázat – 5 sor: 

Tanulmányok és szakmai gyakorlat másik tagállamban – 1 franciabekezdés  

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

• iskolai tanulmányok másik 

tagállamban 

• bölcsőde, óvoda és iskolai 

tanulmányok másik tagállamban 

Or. en 

Módosítás  362 

Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – A polgárok számára releváns információterületek – táblázat – 5 sor: 

Tanulmányok és szakmai gyakorlat másik tagállamban – 1 a franciabekezdés  (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 • felnőttképzési központ látogatása 

másik tagállamban 

Or. en 
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Módosítás  363 

Julia Reda 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – A polgárok számára releváns információterületek – táblázat – 6 sor: 

Egészségügyi ellátások – 2 a franciabekezdés  

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 • egészségbiztosítási fedezet egy 

másik tagállamban 

Or. en 

 

Módosítás  364 

Kaja Kallas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – A polgárok számára releváns információterületek – táblázat – 6 sor: 

Egészségügyi ellátások – 2 a franciabekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 • szociális biztonsághoz és 

biztosításhoz kapcsolódó tájékoztatás, 

ideértve az európai egészségbiztosítási 

kártya igénylését is 

Or. en 

 

 

Módosítás  365 

Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – A polgárok számára releváns információterületek – táblázat – 6 sor: 

Egészségügyi ellátások – 2 a franciabekezdés (új)  
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 • tájékoztatás megelőző 

közegészségügyi programokról  

Or. en 

Módosítás  366 

Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – A polgárok számára releváns információterületek – táblázat – 6 sor: 

Egészségügyi ellátások – 2 b franciabekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 • segélyhívó számokra vonatkozó 

információ  

Or. en 

Módosítás  367 

Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – A polgárok számára releváns információterületek – táblázat – 6 sor: 

Egészségügyi ellátások – 2 c franciabekezdés (új)  

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 • idősotthonba költözés 

Or. en 

Módosítás  368 

Julia Reda 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – A polgárok számára releváns információterületek – táblázat – 7 sor: 

Határokon átnyúló családi jogok és kötelezettségek, családokra vonatkozó szabályok – 1 

franciabekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

•  születés, kiskorú gyermekek 

felügyelete, szülői felelősség, a határon 

átnyúló családi helyzetben lévő 

gyermekekkel kapcsolatos tartási 

kötelezettségek 

•  születés, kiskorú gyermekek 

felügyelete, szülői felelősség, béranyaság 

és örökbefogadás, ideértve a társszülős 

örökbefogadást is, a határon átnyúló 

családi helyzetben lévő gyermekekkel 

kapcsolatos tartási kötelezettségek 

Or. en 

Módosítás  369 

Julia Reda 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – A polgárok számára releváns információterületek – táblázat – 7 sor: 

Határokon átnyúló családi jogok és kötelezettségek, családokra vonatkozó szabályok  – 2 

franciabekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

• vegyes állampolgárságú 

párkapcsolatok (házasság, különválás, 

házasság felbontása, házassági vagyonjogi 

kérdések, élettársak jogai) 

• vegyes állampolgárságú 

párkapcsolatok, a szexuális irányultság 

alapján történő megkülönböztetés nélkül 
(házasság, regisztrált 

partnerkapcsolat/bejegyzett élettársi 

kapcsolat, különválás, házasság felbontása, 

házassági vagyonjogi kérdések, élettársak 

jogai) 

Or. en 

 

 

Módosítás  370 

Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – A polgárok számára releváns információterületek – táblázat – 7 sor: 

Határokon átnyúló családi jogok és kötelezettségek, családokra vonatkozó szabályok – 3 

franciabekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

• örökléssel kapcsolatos jogok másik 

tagállamban 

• örökléssel kapcsolatos jogok és 

kötelezettségek másik tagállamban, például 

az adózási szabályok tekintetében 

Or. en 

Módosítás  371 

Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – A polgárok számára releváns információterületek – táblázat – 7 sor: 

Határokon átnyúló családi jogok és kötelezettségek, családokra vonatkozó szabályok – 3 

a franciabekezdés (új)  

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 • a gyermekek szülők által általi 

jogellenes külföldre viteléhez kapcsolódó 

jogi következmények és jogok 

Or. en 

 

Módosítás  372 

Julia Reda 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – A polgárok számára releváns információterületek – táblázat – 1 oszlop – 8 

sor cím   

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Fogyasztók határokon átnyúló 

helyzetekben  

Fogyasztói jogok 

Or. en 

 

 

Módosítás  373 

Evelyne Gebhardt 



 

PE613.511v01-00 10/30 AM\1139598HU.docx 

HU 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – A polgárok számára releváns információterületek – táblázat – 8 sor: 

Fogyasztók határokon átnyúló helyzetekben  – 1 franciabekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

• áruk és szolgáltatások (köztük 

pénzügyi szolgáltatások) vásárlása más 

tagállamból, online vagy személyesen  

• áru, digitális tartalom, tulajdon 

vagy szolgáltatás (köztük pénzügyi 

szolgáltatások) vásárlása vagy bérlése más 

tagállamból, online vagy személyesen  

Or. en 

Módosítás  374 

Julia Reda 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – A polgárok számára releváns információterületek – táblázat – 8 sor: 

Fogyasztók határokon átnyúló helyzetekben – 1 franciabekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

• áruk és szolgáltatások (köztük 

pénzügyi szolgáltatások) vásárlása más 

tagállamból, online vagy személyesen  

• áruk és szolgáltatások (köztük 

pénzügyi szolgáltatások) vásárlása online 

vagy személyesen  

Or. en 

Módosítás  375 

Julia Reda 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – A polgárok számára releváns információterületek – táblázat – 8 sor: 

Fogyasztók határokon átnyúló helyzetekben – 1 franciabekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

• bankszámla másik tagállamban • bankszámla  

Or. en 
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Módosítás  376 

Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – A polgárok számára releváns információterületek – táblázat – 8 sor: 

Fogyasztók határokon átnyúló helyzetekben – 3 franciabekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

• kapcsolódás a 

közszolgáltatásokhoz, például a gáz-, a 

villamos, a víz-, a távközlési és az 

internethálózathoz 

• kapcsolódás a 

közszolgáltatásokhoz, például a gáz-, a 

villamos, a víz-, a hulladékkezelő, a 

távközlési és az internethálózathoz 

Or. en 

Módosítás  377 

Julia Reda 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – A polgárok számára releváns információterületek – táblázat – 8 sor: 

Fogyasztók határokon átnyúló helyzetekben – 5 a franciabekezdés (új)  

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 • termékbiztonság és -védelem 

Or. en 

Módosítás  378 

Julia Reda 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – A polgárok számára releváns információterületek – táblázat – 8 sor: 

Fogyasztók határokon átnyúló helyzetekben  – 5 b franciabekezdés (új)  

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 • garanciák, fogyasztói jogorvoslat 

és kompenzáció 

Or. en 
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Módosítás  379 

Julia Reda 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – A polgárok számára releváns információterületek – táblázat – 8 sor: 

Fogyasztók határokon átnyúló helyzetekben – 5 c franciabekezdés (új)  

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 • a fogyasztók rendelkezésére álló 

bírósági eljárások 

Or. en 

Módosítás  380 

Julia Reda 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – A polgárok számára releváns információterületek – táblázat – 8 a sor: 

Fogyasztók határokon átnyúló helyzetekben 

 

A Bizottság által javasolt szöveg 

Terület A JOGOKRA, KÖTELEZETTSÉGEKRE ÉS SZABÁLYOKRA 

VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

  

  

  

 

Módosítás 

Terület A JOGOKRA, KÖTELEZETTSÉGEKRE ÉS SZABÁLYOKRA 

VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

A polgárok és 

lakosok jogai 

• közigazgatási és bírósági petíciók benyújtása  

 • petíciók benyújtása közintézményekhez 

 • nemek elismerése 

 

Or. en 

Módosítás  381 

Julia Reda 
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Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – A polgárok számára releváns információterületek – táblázat – 8 b sor (új):  

A személyes adatok védelme 

 

A Bizottság által javasolt szöveg 

Terület A JOGOKRA, KÖTELEZETTSÉGEKRE ÉS SZABÁLYOKRA 

VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

  

 

Módosítás 

Terület A JOGOKRA, KÖTELEZETTSÉGEKRE ÉS SZABÁLYOKRA 

VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

A személyes 

adatok 

védelme 

• az érintettek általi joggyakorlás az általános adatvédelmi 

rendelet szerint (az általános adatvédelmi rendelet 2–4. szakasza: 

tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés, helyesbítés 

vagy törlés, kifogás) 

 

Or. en 

Módosítás  382 

Othmar Karas és Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – A vállalkozások számára releváns információterületek – táblázat – 1 sor: 

Vállalkozás indítása, működtetése és megszüntetése – 1 franciabekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

• cégnyilvántartásba vétel 

(nyilvántartásba vételi eljárások és jogi 

formák üzleti tevékenység végzéséhez) 

• cég nyilvántartásba vétele, 

módosítása vagy bezárása (nyilvántartásba 

vételi eljárások és jogi formák üzleti 

tevékenység végzéséhez) 

Or. en 

 

Módosítás  383 

Julia Reda 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – A vállalkozások számára releváns információterületek – táblázat – 1 sor: 
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Vállalkozás indítása, működtetése és megszüntetése  – 2 franciabekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

• szellemi tulajdonjogok (szabadalmi 

kérelem; védjegy, rajz vagy formaterv 

lajstromozása; többszörözési engedély 

megszerzése) 

• szellemi tulajdonjogok (szabadalmi 

kérelem; védjegy, rajz vagy formaterv 

lajstromozása; többszörözési engedély 

megszerzése, alkalmazandó kivételek) 

Or. en 

 

Módosítás  384 

Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – A vállalkozások számára releváns információterületek – táblázat – 1 sor: 

Vállalkozás indítása, működtetése és megszüntetése – 8 a franciabekezdés (új)  

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 • a vezetőség felelőssége 

Or. en 

Módosítás  385 

Philippe Juvin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – A vállalkozások számára releváns információterületek – táblázat – 1 sor: 

Vállalkozás indítása, működtetése és megszüntetése – 8 a franciabekezdés (új)  

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 • vállalkozás áttelepítése egyik 

tagállamból egy másikba 

Or. en 

Módosítás  386 

Othmar Karas és Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Rendeletre irányuló javaslat 
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I melléklet – A vállalkozások számára releváns információterületek – táblázat – 1 sor: 

Vállalkozás indítása, működtetése és megszüntetése – 8 a franciabekezdés (új)  

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 • vállalkozás áttelepítése 

Or. en 

 

Módosítás  387 

Kaja Kallas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – A vállalkozások számára releváns információterületek – táblázat – 3 sor: 

Adózás – 2 a franciabekezdés (új)  

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 • vám és a behozatalra, a behozatali 

vámeljárásokra és a kiviteli 

vámeljárásokra kivetett egyéb adók és 

illetékek 

Or. en 

 

Módosítás  388 

Othmar Karas és Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – A vállalkozások számára releváns információterületek – táblázat – 3 sor: 

Adózás – 3 franciabekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

• egyéb adók: befizetés, adókulcsok • egyéb adók: befizetés, adókulcsok, 

adóbevallások 

Or. en 
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Módosítás  389 

Othmar Karas és Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – táblázat 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg 

Életesemények Eljárások  Várt eredmény 

Születés  
Születési anyakönyvi kivonat 

igénylése 

Születési anyakönyvi kivonat 

Tanulmányok 
Tanulmányi ösztöndíj 

igénylése állami intézménytől 

Határozat az 

ösztöndíjkérelemről 

Munka 
Társadalombiztosítási 

ellátásra való bejelentkezés 

Kézhezvétel visszaigazolása 

 
Képesítés elismerésének 

kérelmezése 

Határozat az elismerés iránti 

kérelemről 

Költözés 
Lakcímváltozás bejelentése Az új cím bejegyzésének 

megerősítése 

 

Személyazonosító igazolvány 

vagy útlevél igénylése / 

megújítása 

Személyazonosító igazolvány 

vagy útlevél kiállítása vagy 

megújítása 

 
Gépjármű nyilvántartásba 

vétele 

Forgalmi engedély 

Nyugdíjba 

vonulás 

Nyugdíj és előnyugdíj 

igénylése állami vagy félig 

állami nyugdíjrendszerektől 

Határozat a nyugdíj-, illetve 

előnyugdíj-igénylésről 

Vállalkozásindítás 

Üzleti tevékenység általános 

bejegyzése, kivéve az EUMSZ 

54. cikkének második 

bekezdése szerinti társaságok 

alapítására vonatkozó 

eljárásokat 

A vállalkozás működésének 

megkezdéséhez szükséges 

valamennyi lépés 

teljesítésének igazolása  

 

Munkáltató (természetes 

személy) állami vagy félig 

állami nyugdíj- és biztosítási 

rendszereknél való 

regisztrációja  

Társadalombiztosítási 

nyilvántartási szám 

 
Munkavállaló állami vagy 

félig állami nyugdíj- és 

biztosítási rendszereknél való 

Társadalombiztosítási 

nyilvántartási szám 
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bejelentése 

Üzleti 

tevékenység 

végzése 

A társadalombiztosítási 

rendszerek értesítése a 

munkavállalóval kötött 

szerződés megszűnéséről 

Az értesítés kézhezvételének 

igazolása 

 

A munkavállalók 

társadalombiztosítási 

járulékainak befizetése  

A munkavállalók 

társadalombiztosítási 

járulékainak befizetéséről 

szóló elismervény vagy más 

igazolás 

 

Módosítás 

Életesemények Eljárások  Várt eredmény 

Születés  
Születési anyakönyvi kivonat 

igénylése 

Születési anyakönyvi kivonat 

Tanulmányok 
Tanulmányi ösztöndíj 

igénylése állami intézménytől 

Határozat az 

ösztöndíjkérelemről 

Munka 
Társadalombiztosítási 

ellátásra való bejelentkezés 

Kézhezvétel visszaigazolása 

 
Képesítés elismerésének 

kérelmezése 

Határozat az elismerés iránti 

kérelemről 

 
Szakmai képesítés elismerése Határozat az elismerés iránti 

kérelemről 

 
Jövedelemadó-bevallás A bevallás kézhezvételének 

visszaigazolása 

Költözés 
Lakcímváltozás bejelentése Az új cím bejegyzésének 

megerősítése 

 

Személyazonosító igazolvány 

vagy útlevél igénylése / 

megújítása 

Személyazonosító igazolvány 

vagy útlevél kiállítása vagy 

megújítása 

 
Gépjármű nyilvántartásba 

vétele 

Forgalmi engedély 

Nyugdíjba 

vonulás 

Nyugdíj és előnyugdíj 

igénylése állami vagy félig 

állami nyugdíjrendszerektől 

Határozat a nyugdíj-, illetve 

előnyugdíj-igénylésről 

Vállalkozásindítás 

Üzleti tevékenység általános 

bejegyzése, az arra vonatkozó 

értesítési követelmények, 

engedélyek, üzleti 

tevékenység módosítása és 

üzleti tevékenység 

A vállalkozás működésének 

megkezdéséhez szükséges 

valamennyi lépés 

teljesítésének igazolása  
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beszüntetése csődeljárás vagy 

felszámolási eljárás nélkül, 
kivéve az EUMSZ 

54. cikkének második 

bekezdése szerinti társaságok 

alapítására vonatkozó 

eljárásokat 

 Héa-nyilvántartásba vétel Héaazonosító szám 

 
Jövedelemadó-

nyilvántartásba vétel 

Adóazonosító szám 

 

Munkáltató (természetes 

személy) állami vagy félig 

állami nyugdíj- és biztosítási 

rendszereknél való 

regisztrációja  

Társadalombiztosítási 

nyilvántartási szám 

 

Munkavállaló állami vagy 

félig állami nyugdíj- és 

biztosítási rendszereknél való 

bejelentése 

Társadalombiztosítási 

nyilvántartási szám 

Üzleti 

tevékenység 

végzése 

A társadalombiztosítási 

rendszerek értesítése a 

munkavállalóval kötött 

szerződés megszűnéséről 

Az értesítés kézhezvételének 

igazolása 

 

A munkavállalók 

társadalombiztosítási 

járulékainak befizetése  

A munkavállalók 

társadalombiztosítási 

járulékainak befizetéséről 

szóló elismervény vagy más 

igazolás 

 

Munkavállalók 

kiküldetésének 

nyilvántartásba vétele és 

bejelentése 

A munkavállaló 

kiküldetéséhez szükséges 

valamennyi lépés 

teljesítésének visszaigazolása 

 
Héaköteles tevékenység 

beszüntetésének bejelentése 

Az értesítés kézhezvételének 

visszaigazolása 

 Héabevallások A héabevallás kézhezvétele 

 
Vállalat/vállalkozás 

adóbevallása 

A bevallás kézhezvételének 

visszaigazolása 

 

Or. en 
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Módosítás  390 

Kaja Kallas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – táblázat 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg 

Életesemények Eljárások  Várt eredmény 

Születés  
Születési anyakönyvi kivonat 

igénylése 

Születési anyakönyvi kivonat 

Tanulmányok 
Tanulmányi ösztöndíj 

igénylése állami intézménytől 

Határozat az 

ösztöndíjkérelemről 

Munka 
Társadalombiztosítási 

ellátásra való bejelentkezés 

Kézhezvétel visszaigazolása 

 
Képesítés elismerésének 

kérelmezése 

Határozat az elismerés iránti 

kérelemről 

Költözés 
Lakcímváltozás bejelentése Az új cím bejegyzésének 

megerősítése 

 

Személyazonosító igazolvány 

vagy útlevél igénylése / 

megújítása 

Személyazonosító igazolvány 

vagy útlevél kiállítása vagy 

megújítása 

 
Gépjármű nyilvántartásba 

vétele 

Forgalmi engedély 

Nyugdíjba 

vonulás 

Nyugdíj és előnyugdíj 

igénylése állami vagy félig 

állami nyugdíjrendszerektől 

Határozat a nyugdíj-, illetve 

előnyugdíj-igénylésről 

Vállalkozásindítás 

Üzleti tevékenység általános 

bejegyzése, kivéve az EUMSZ 

54. cikkének második 

bekezdése szerinti társaságok 

alapítására vonatkozó 

eljárásokat 

A vállalkozás működésének 

megkezdéséhez szükséges 

valamennyi lépés 

teljesítésének igazolása  

 

Munkáltató (természetes 

személy) állami vagy félig 

állami nyugdíj- és biztosítási 

rendszereknél való 

regisztrációja  

Társadalombiztosítási 

nyilvántartási szám 

 
Munkavállaló állami vagy 

félig állami nyugdíj- és 

Társadalombiztosítási 

nyilvántartási szám 
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biztosítási rendszereknél való 

bejelentése 

Üzleti 

tevékenység 

végzése 

A társadalombiztosítási 

rendszerek értesítése a 

munkavállalóval kötött 

szerződés megszűnéséről 

Az értesítés kézhezvételének 

igazolása 

 

A munkavállalók 

társadalombiztosítási 

járulékainak befizetése  

A munkavállalók 

társadalombiztosítási 

járulékainak befizetéséről 

szóló elismervény vagy más 

igazolás 

 

Módosítás 

Életesemények Eljárások  Várt eredmény 

Születés  
Születési anyakönyvi kivonat 

igénylése 

Születési anyakönyvi kivonat 

Tanulmányok 
Tanulmányi ösztöndíj 

igénylése állami intézménytől 

Határozat az 

ösztöndíjkérelemről 

 Beiratkozás állami egyetemre Határozat a beiratkozásról 

 
Diploma, képesítések 

igazolásának igénylése  

Igazolás kiállítása 

elektronikus formában  

Munka 
Társadalombiztosítási 

ellátásra való bejelentkezés 

Kézhezvétel visszaigazolása 

 
Képesítés elismerésének 

kérelmezése 

Határozat az elismerés iránti 

kérelemről 

 
Jövedelemadó-bevallás A bevallás kézhezvételéről 

szóló visszaigazolás 

Költözés 
Lakcímváltozás bejelentése Az új cím bejegyzésének 

megerősítése 

 

Személyazonosító igazolvány 

vagy útlevél igénylése / 

megújítása Fizikai jelenlétre a 

biometrikus adatok 

rendelkezésre bocsátásához 

lehet szükség 

Személyazonosító igazolvány 

vagy útlevél kiállítása vagy 

megújítása 

 

Gépjármű nyilvántartásba 

vétele Fizikai jelenlétre az 

első nyilvántartásba vételkor 

vagy adott esetben a jármű 

ellenőrzésekor lehet szükség 

Forgalmi engedély 

Nyugdíjba Nyugdíj és előnyugdíj Határozat a nyugdíj-, illetve 
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vonulás igénylése állami vagy félig 

állami nyugdíjrendszerektől 

előnyugdíj-igénylésről 

 
A nyugdíjszámlával 

kapcsolatos adatok igénylése 

A felhasználó 

nyugdíjszámlamérleg-

kivonatának visszaigazolása 

Vállalkozásindítás 

Üzleti tevékenység általános 

bejegyzése, kivéve az EUMSZ 

54. cikkének második 

bekezdése szerinti társaságok 

alapítására vonatkozó 

eljárásokat, ideértve a 

nyilvántartási adatok 

módosítását is  

A vállalkozás működésének 

megkezdéséhez szükséges 

valamennyi lépés 

teljesítésének igazolása  

 

Munkáltató (természetes 

személy) állami vagy félig 

állami nyugdíj- és biztosítási 

rendszereknél való 

regisztrációja  

Társadalombiztosítási 

nyilvántartási szám 

 

Munkavállaló állami vagy 

félig állami nyugdíj- és 

biztosítási rendszereknél való 

bejelentése 

Társadalombiztosítási 

nyilvántartási szám 

 

Internetes doménnév 

regisztrációja vagy 

megújítása 

A doménnév 

regisztrációjának vagy 

megújításának 

visszaigazolása  

 Héa-nyilvántartásba vétel Héaazonosító szám 

Üzleti 

tevékenység 

végzése 

A társadalombiztosítási 

rendszerek értesítése a 

munkavállalóval kötött 

szerződés megszűnéséről 

Az értesítés kézhezvételének 

igazolása 

 Héabevallások A héabevallás kézhezvétele 

 
Vállalat/vállalkozás 

adóbevallása 

A bevallás kézhezvételének 

visszaigazolása 

 
Héaköteles tevékenység 

beszüntetésének bejelentése 

Az értesítés kézhezvételének 

visszaigazolása 

 

A munkavállalók 

társadalombiztosítási 

járulékainak befizetése  

A munkavállalók 

társadalombiztosítási 

járulékainak befizetéséről 

szóló elismervény vagy más 

igazolás 
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Or. en 

 

Módosítás  391 

Edward Czesak 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – táblázat 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg 

Életesemények Eljárások  Várt eredmény 

Születés  
Születési anyakönyvi kivonat 

igénylése 

Születési anyakönyvi kivonat 

Tanulmányok 
Tanulmányi ösztöndíj 

igénylése állami intézménytől 

Határozat az 

ösztöndíjkérelemről 

Munka 
Társadalombiztosítási 

ellátásra való bejelentkezés 

Kézhezvétel visszaigazolása 

 
Képesítés elismerésének 

kérelmezése 

Határozat az elismerés iránti 

kérelemről 

Költözés 
Lakcímváltozás bejelentése Az új cím bejegyzésének 

megerősítése 

 
Személyazonosító igazolvány 

vagy útlevél igénylése / 

megújítása 

Személyazonosító igazolvány 

vagy útlevél kiállítása vagy 

megújítása 

 
Gépjármű nyilvántartásba 

vétele 
Forgalmi engedély 

Nyugdíjba 

vonulás 

Nyugdíj és előnyugdíj 

igénylése állami vagy félig 

állami nyugdíjrendszerektől 

Határozat a nyugdíj-, illetve 

előnyugdíj-igénylésről 

Vállalkozásindítás 

Üzleti tevékenység általános 

bejegyzése, kivéve az EUMSZ 

54. cikkének második 

bekezdése szerinti társaságok 

alapítására vonatkozó 

eljárásokat 

A vállalkozás működésének 

megkezdéséhez szükséges 

valamennyi lépés 

teljesítésének visszaigazolása  

 

Munkáltató (természetes 

személy) állami vagy félig 

állami nyugdíj- és biztosítási 

rendszereknél való 

regisztrációja  

Társadalombiztosítási 

nyilvántartási szám 
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Munkavállaló állami vagy 

félig állami nyugdíj- és 

biztosítási rendszereknél való 

bejelentése 

Társadalombiztosítási 
nyilvántartási szám 

Üzleti 

tevékenység 

végzése 

A társadalombiztosítási 

rendszerek értesítése a 

munkavállalóval kötött 

szerződés megszűnéséről 

Az értesítés kézhezvételének 

igazolása 

 

A munkavállalók 

társadalombiztosítási 

járulékainak befizetése  

A munkavállalók 

társadalombiztosítási 

járulékainak befizetéséről 

szóló elismervény vagy más 

igazolás 

 

Módosítás 

Életesemények Eljárások  Várt eredmény 

Születés  

A születés anyakönyvezése 

igazolásának igénylése 

Születési anyakönyvi kivonat 

vagy a születés 

nyilvántartásba vételének 

igazolása 

Tartózkodási hely 
Tartózkodási engedély 

igénylése 

A nyilvántartásba vétel és 

tartózkodási hely igazolása 

Tanulmányok 

Tanulmányi ösztöndíj 

igénylése állami szervtől vagy 

intézménytől 

Határozat az 

ösztöndíjkérelemről 

Munka 
Társadalombiztosítási 

ellátásra való bejelentkezés 

Kézhezvétel visszaigazolása 

 
Képesítés elismerésének 

kérelmezése 

Határozat az elismerés iránti 

kérelemről 

Költözés 

Lakcímváltozás bejelentése Az új cím bejegyzésének 

megerősítése és a korábbi cím 

törlése a nyilvántartásból 

 törölve törölve 

 

Másik uniós tagállamból 

származó vagy ott már 

nyilvántartásba vett gépjármű 

nyilvántartásba vétele 

standard eljárások 

keretében1a 

Igazolás a gépjármű 

nyilvántartásba vételéről 

Nyugdíjba 

vonulás 

Nyugdíj és előnyugdíj 

igénylése kötelező 

nyugdíjrendszerektől 

Visszaigazolás az igénylés 

kézhezvételéről vagy 

határozat a nyugdíj-, illetve 
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előnyugdíj-igénylésről 

Vállalkozásindítás törölve törölve 

 

Munkáltató (természetes 

személy) kötelező nyugdíj- és 

biztosítási rendszereknél való 

nyilvántartásba vétele  

A regisztráció vagy a 

társadalombiztosítási 
nyilvántartási szám 

visszaigazolása 

 

Munkavállaló állami vagy 

félig állami nyugdíj- és 

biztosítási rendszereknél való 

bejelentése, kivéve a 

munkaszerződések csoportos 

megszüntetésére irányuló 

eljárásokat 

Társadalombiztosítási 

nyilvántartási szám 

Üzleti 

tevékenység 

végzése 

A társadalombiztosítási 

rendszerek értesítése a 

munkavállalóval kötött 

szerződés megszűnéséről 

Az értesítés kézhezvételének 

igazolása 

 

A munkavállalók 

társadalombiztosítási 

járulékainak befizetése  

A munkavállalók 

társadalombiztosítási 

járulékainak befizetéséről 

szóló elismervény vagy más 

igazolás 

 _______________  

 

1a Ez a következő 

gépjárművekre terjed ki: a) a 

2007/46/EK európai 

parlamenti és tanácsi 

irányelv (HL L 263., 

2007.10.9., 1. o.) 3. cikkében 

említett gépjármű vagy 

pótkocsi és b) a 2002/24/EK 

európai parlamenti és tanácsi 

irányelv (HL L. 124., 

2002.5.9., 1. o.) 1. cikkében 

említett, ikerkerekes vagy 

nem ikerkerekes, közúti 

használatra szánt bármilyen 

két- vagy háromkerekű jármű 

 

 

Or. en 
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Módosítás  392 

Julia Reda 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – táblázat 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg 

Életesemények Eljárások  Várt eredmény 

Születés  
Születési anyakönyvi kivonat 

igénylése 

Születési anyakönyvi kivonat 

Tanulmányok 
Tanulmányi ösztöndíj 

igénylése állami intézménytől 

Határozat az 

ösztöndíjkérelemről 

Munka 
Társadalombiztosítási 

ellátásra való bejelentkezés 

Kézhezvétel visszaigazolása 

 
Képesítés elismerésének 

kérelmezése 

Határozat az elismerés iránti 

kérelemről 

Költözés 
Lakcímváltozás bejelentése Az új cím bejegyzésének 

megerősítése 

 

Személyazonosító igazolvány 

vagy útlevél igénylése / 
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