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A Kormány
…/2016. (… …) Korm. rendelete
az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II.
törvény 111. § (1) bekezdés a)-c), valamint e) és s) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása
1. §
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II.
törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 129. §
(1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Őrzött szállás olyan épületben vagy épületrészben létesíthető, ahol)
„a) az őrizetben lévő harmadik országbeli állampolgárok elhelyezésére szolgáló
helyiségekben fejenként 6 m3 légtér és
aa) férfiak esetében legalább 3 m2 mozgástér,
ab) nők esetében legalább 3,5 m2 mozgástér,
ac) a házastársak és a kiskorú gyermekkel rendelkező családok részére különálló - a
családtagok számára is figyelemmel - legalább 8 m2 mozgásteret magában foglaló lakótér,
(biztosítható.)
2. §
Az R1. 131. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Közösségi szállás olyan épületben létesíthető, ahol)
„a) az őrizetben lévő harmadik országbeli állampolgárok elhelyezésére szolgáló
helyiségekben fejenként 6 m3 légtér és
aa) férfiak esetében legalább 3 m2 mozgástér,
ab) nők esetében legalább 3,5 m2 mozgástér,
ac) a házastársak és a kiskorú gyermekkel rendelkező családok részére különálló - a
családtagok számára is figyelemmel - legalább 8 m2 mozgásteret magában foglaló lakótér,”
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(biztosítható.)
3. §
Az R1. 74. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Megilleti
a) a befogadottat személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások,
b) az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgárt a személyes
gondoskodás körébe tartozó ellátások és a pénzbeli támogatás.”
4. §
Az R1.
a) 74. § (3) bekezdésében, 75. § (1) bekezdésében, 76. § (4)-(7) bekezdésében „a befogadott,
illetve az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár” szövegrész
helyébe „az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár”,
b) 76. § (1)-(2) bekezdésében „A befogadott, illetve az emberkereskedelem áldozatává vált
harmadik országbeli állampolgár” szövegrészek helyébe „Az emberkereskedelem áldozatává
vált harmadik országbeli állampolgár”,
c) 76. § (5) bekezdés második mondatában „a befogadottat, illetve az emberkereskedelem
áldozatává vált harmadik országbeli állampolgárt” szövegrész helyébe „az
emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgárt”,
d) a VI. melléklet címében, és a Nyilatkozat címében „a befogadott, illetve az
emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli” szövegrész helyébe „az
emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli”
szöveg lép.
2. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007.
(XI. 9.) Korm. rendelet módosítása
5. §
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 29. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A menekültügyi hatóság – kérelemre – az óvodai nevelésben, valamint a nemzeti
köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó iskolai oktatásban való részvétel elősegítése
érdekében – az elismerését kérő 21. életéve betöltéséig – a befogadó állomáson való
tartózkodás ideje alatt az elismerését kérő óvodai nevelésével, általános iskolai, középfokú
iskolai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményi (a továbbiakban
együtt: nevelési-oktatási intézmény) nevelésével-oktatásával összefüggésben felmerült
költségeket, így különösen a nevelési-oktatási intézménybe irányuló helyi, vagy helyközi
utazáshoz igénybe vett menetjegy vagy bérlet költségét, továbbá a nevelési-oktatási
intézményben igénybe vett étkezés költségét, és a kollégiumi elhelyezés díját megtéríti.”
6. §
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Az R2. 36/D. § (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az őrizet olyan épületben vagy épületrészben létesíthető, ahol
„a) az elismerését kérő elhelyezésére szolgáló helyiségekben fejenként lehetőség szerint
legalább 6 m3 légtér, férfi elismerését kérő esetén legalább 3 m2, női elismerését kérő esetén
3,5 m2, a házastársak és a kiskorú gyermekkel rendelkező családok részére különálló – a
családtagok számára is figyelemmel – legalább 8 m2 mozgásteret magában foglaló lakótér,”
7. §
(1) Az R2. 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A menekült, az oltalmazott és a menedékes – a menedékes tekintetében a 37/A. § (4)
bekezdés a) pontjában meghatározott ingyenes magyar nyelvoktatás kivételével – az
ellátásokra és támogatásokra akkor tekinthető rászorultnak, ha a menekült, az oltalmazott és a
menedékes, vagy vele közös háztartásban élő házastársa és egyenes ági rokona nem
rendelkezik Magyarországon rendelkezésre álló, megélhetését biztosító vagyonnal, továbbá a
saját és vele közös háztartásban élő házastársa és egyenes ági rokona összes jövedelmének
figyelembevételével számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg
a) egyedülálló személy esetében az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének 150%-át,
b) családos személy esetében az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegét.”
(2) Az R2. 39. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A menekültügyi hatóság a jogosultsági feltételek hiányában felvett támogatást utólag
határozattal visszakövetelheti. A menekültügyi hatóság az ügyfél kérelmére részletfizetést
engedélyezhet.”
8. §
(1) Az R2. 14. § (3) bekezdésében a „feladatokra – a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény előírásaira” szövegrész helyébe a „feladatokra – a közbeszerzési törvény
előírásaira” szöveg lép.
(2) Az R2. 16. § (4) bekezdésében „a részletes vizsgálati eljárásra utaló végzés
meghozatalával egyidejűleg” szövegrész helyébe „a menedékjog iránti kérelem menekültügyi
hatóság által történő regisztrálásától számított 30 napon belül” szöveg lép.
(3) Az R2. 21.§ (3) bekezdésében a „részletes vizsgálati eljárás” szövegrész helyébe a
„menekültügyi eljárás” szöveg lép.
9. §
Hatályát veszti az R2.
a) 15. §
aa) (2) bekezdés b) pontja,
ab) (3) bekezdés a) pontja,
b) 16. § (1)-(2) bekezdése,
c) 21. § (4) bekezdése,
d) 22. §-a és az azt megelőző alcím,
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e) 30. §-a és az azt megelőző alcím,
f) 37.§
fa) (1) bekezdés d) pontja,
fb) (2) bekezdés b) pontja,
fc) (3) bekezdés c) és d) pontja,
g) 38. § (4) bekezdése,
h) 42. §-a és az azt megelőző alcím,
i) 46. §-a és az azt megelőző alcím,
j) 55-58. §-a.
3. Záró rendelkezések
10. §

(1) Ez a rendelet 2016. április 01-jén lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépése után indult ügyekben kell
alkalmazni.

Orbán Viktor
miniszterelnök
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Á L T A L Á N O S

I N D O K O L Á S

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II.
törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosításának indoka, hogy
a befogadott státusszal rendelkező harmadik országbeli állampolgárok vonatkozásában a
pénzbeli ellátást megvonja, ami a foglalkoztatást helyettesítő támogatást összege. A
befogadott a jövőben csak a személyes ellátások körében a befogadó intézményben történő
elhelyezésre és egészségügyi ellátásra lesz jogosult.
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Met.) 10. § (1) bekezdése,
valamint 17. § (1) bekezdése alapján az elismert menekültet és oltalmazottat – ha törvény
vagy kormányrendelet kifejezetten eltérően nem jelentkezik - a magyar állampolgár jogai
illetik meg és kötelezettségei terhelik. Így hatályon kívül helyezésre kerül a lakhatási
támogatásra és a beiskolázási támogatás jogintézménye és a módosítást követően sem a
menedékkérők, sem a nemzetközi védelemben részesítettek nem lesznek jogosultak
költőpénzre.
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R É S Z L E T E S

I N D O K O L Á S

1.-2 és 6. §-hoz
Az idegenrendészeti és a menekültügyi őrizet végrehajtására szolgáló idegenrendészeti őrzött
szálláson az elhelyezési feltételek kedvezőbbek jelenleg a büntetés végrehajtási intézetre
vonatkozóan meghatározott feltételekről. A módosítás az elhelyezési feltételekre vonatkozó ,
a bv intézményekre vonatkozó eltérő szabályozás megszüntetését szolgálja.
3. és 4. §.-hoz
A befogadottól történő pénzbeli támogatás megvonására vonatkozó szabályok pontosítása,
amely azonban szükségessé teszi az emberkereskedelem áldozataira vonatkozó szabályok
pontosítását is.
5. §-hoz
A beiskolázási támogatás megszűnésével, a köznevelésben való részvétel elősegítése
érdekében szükséges a jelenlegi szabály pontosítása.
7. §-hoz
A lakhatási támogatás, mint ellátási forma hatályon kívül helyezésével, valamint a
visszafizetési kötelezettség rögzítésével szigorodik az erre vonatkozó szabályozás.
8. §-hoz
Jogszabály módosításokra tekintettel szükséges változások átvezetése.
9. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezések.
10. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezések.

