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Kormányrendeletek

A Kormány 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező
személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 13. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában
a)
ideiglenes védelemre jogosult:
aa)
az Ukrajnában 2022. február 24-ét megelőzően tartózkodó ukrán állampolgár,
ab)
az a hontalan személy vagy nem ukrán harmadik országbeli állampolgár, aki 2022. február 24-ét
megelőzően nemzetközi védelemben vagy azzal egyenértékű nemzeti védelemben részesült
Ukrajnában, illetve
ac)
az a) és b) pont szerinti személynek – a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek Ukrajnából való
tömeges beáramlása tényének a 2001. július 20-i 2001/55/EK tanácsi irányelv 5. cikke értelmében
történő megállapításáról és átmeneti védelem bevezetéséről szóló, 2022. március 4-i (EU) 2022/382
tanácsi végrehajtási határozat 2. cikk (4) bekezdése szerinti – családtagja;
b)
menedékes: az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti
szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.)
Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott személy;
c)
szállásadó: a szálláshellyel rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet;
d)
szálláshely: az ingatlan jellegétől függetlenül bármely, lakhatásra alkalmas vagy arra ideiglenesen alkalmassá
tett, természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tulajdonában
lévő ingatlan.
2. §

(1) E rendeletnek a menedékes elhelyezése után járó támogatásokra vonatkozó szabályait az Ukrajnában állandó
lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24. napján vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár
elhelyezése esetén is alkalmazni kell.
(2) E rendeletnek a menedékes elhelyezése után járó támogatásokra vonatkozó szabályai nem alkalmazhatók,
ha a szállásadó az ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes számára önkéntes felajánlás alapján nyújt
szálláshelyet.

3. §

(1) Az e rendeletben meghatározott támogatások – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – a 2022. április 4. napja előtt
Magyarország területére belépő ideiglenes védelemre jogosult után e rendelet hatálybalépésétől 2022. április 15.
napjáig vehetők igénybe.
(2) A 2022. április 4. napján vagy ezt követően a Magyarország területére belépő ideiglenes védelemre jogosult után
az e rendeletben meghatározott támogatások – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – a Magyarország területére
történő belépést követő egy hónapig vehetők igénybe.
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(3) Ha az ideiglenes védelemre jogosult az (1) és (2) bekezdés szerinti határidőben kezdeményezte a menedékesként
történő elismerését, a menekültügyi hatóság döntéséig az e rendeletben meghatározott támogatások igénybe
vehetők.

2. A helyi önkormányzat által biztosított elhelyezés támogatása
4. §

(1) A helyi önkormányzat az ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes szállása és ellátása után naponta
elszállásoltanként és ellátottanként 4000 forint fajlagos támogatásra jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti fajlagos támogatás iránti igényt a helyi önkormányzat jegyzője, a megyei főjegyző
– a Főpolgármesteri Hivatal esetében a főjegyző – (a továbbiakban együtt: jegyző) minden hónap harmadik
munkanapjáig készíti el és igazolja, amelyben bemutatja, hogy az előző hónapban naponta hány fő ideiglenes
védelemre jogosultnak vagy menedékesnek biztosított elhelyezést.
(3) A jegyző a (2) bekezdés szerinti általa igazolt igényt a helyi védelmi bizottság részére küldi meg.
(4) Ha a (2) bekezdés szerinti jegyző által igazolt igényben foglaltakkal kapcsolatban kétség merül fel, a helyi védelmi
bizottság az abban foglaltakat ellenőrzi.
(5) A helyi védelmi bizottság a (4) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapítottak alapján
a)
az igényben foglaltakat elfogadja,
b)
az igényben foglaltakat kiegészíti, módosítja vagy
c)
az igényben foglaltak megalapozatlanságát állapítja meg.
(6) A helyi védelmi bizottság az (5) bekezdés c) pontja szerinti igényt a helyi önkormányzat részére visszaküldi.
(7) Az (5) bekezdés a) és b) pontja esetében, továbbá, ha az igényben foglaltakkal kapcsolatban nem merül fel kétség,
a helyi védelmi bizottság a jegyző által igazolt és elbírált igényt – a megyei, fővárosi védelmi bizottság útján – a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter részére haladéktalanul megküldi. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter
az elbírált igényt az államháztartásért felelős miniszter részére a beérkezést követő öt napon belül továbbítja.
(8) Az államháztartásért felelős miniszter a (7) bekezdés szerinti igényből az általa kifizethetőnek ítélt támogatás
összegéről öt napon belül értesíti a helyi önkormányzatokért felelős minisztert.
(9) A helyi önkormányzatot a (8) bekezdés szerint megillető támogatást a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
utalványozása alapján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) a (8) bekezdés szerinti értesítéstől
számított tíz napon belül folyósítja.
(10) A helyi önkormányzat a támogatás felhasználásáról 2022. december 31-i fordulónappal az éves költségvetési
beszámolójában számol el.

3. Eljárás a szálláshely elhagyására irányuló felszólítás eredménytelensége esetén
5. §

(1) Ha a szálláshelyen tartózkodó ideiglenes védelemre jogosultat vagy menedékest a szállásadó távozásra szólítja
fel, és a felszólításnak az ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes nem tesz eleget, a szállásadó értesíti
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet (a továbbiakban: rendőrség).
(2) Az (1) bekezdés szerinti értesítést követően a rendőrség az ideiglenes védelemre jogosultat vagy a menedékest
a helyi védelmi bizottság által megjelölt helyszínre elszállítja.

6. §

(1) Ha a szálláshelyen tartózkodó, Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24. napján vagy
azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgárt a szállásadó távozásra szólítja fel, és a felszólításnak az érintett
nem tesz eleget, a szállásadó értesíti a rendőrséget.
(2) A rendőrség az (1) bekezdés szerinti értesítést követően az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és
2022. február 24. napján vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgárt a szálláshely elhagyására
kötelezi.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a rendőrség tájékoztatja az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és
2022. február 24. napján vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgárt, hogy az ideiglenes védelemre
jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról
és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a menedékes
részére nyújtott valamennyi ellátás és kedvezmény – így a befogadó állomáson nyújtott elhelyezés és
ellátás – megilleti.
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(4) Ha az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24. napján vagy azt követően Ukrajnából
érkező magyar állampolgár a (3) bekezdés szerinti tájékoztatással kapcsolatban úgy nyilatkozik, hogy a befogadó
állomáson nyújtott elhelyezést és ellátást igénybe kívánja venni, a rendőrség a helyi védelmi bizottság által
megjelölt helyszínre elszállítja.
7. §

(1) Ha az 5. és 6. § szerinti esetben az ideiglenes védelemre jogosult, menedékes vagy az Ukrajnában állandó
lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24. napján vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár
birtokában olyan ingó dolog van, amelyet nem tud magával vinni, a dolog elszállítására a rendőrség nem köteles.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a felelős őrzés szabályai érvényesülnek.

4. Egyéb módon történő elhelyezés
8. §

(1) Ha a minisztérium vagy a megyei, fővárosi védelmi bizottság (a továbbiakban együtt: megrendelő) és a szállásadó
megállapodást köt 20 főnél nagyobb létszámú ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes elhelyezését ellátó
szálláshely igénybe vételére, a szállásadó az elszállásolt ideiglenes védelemre jogosult, illetve menedékes szállása és
ellátása után egyedi támogatást igényelhet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter vagy az általa megbízott
személy jóváhagyását követő napon lép hatályba.
(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege – ha a felek a megállapodásban ettől eltérően nem rendelkeznek –
megegyezik a 4. § (1) bekezdése szerinti fajlagos támogatás összegével.
(4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás iránti igényt a szállásadó minden hónap harmadik munkanapjáig megküldi
a megrendelő részére, és abban bemutatja, hogy az előző hónapban naponta hány fő ideiglenes védelemre
jogosultnak és menedékesnek biztosított elhelyezést.
(5) Ha az igényben foglaltakkal kapcsolatban kétség merül fel, a megrendelő az abban foglaltakat ellenőrzi.
(6) A megrendelő az (5) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapítottak alapján
a)
az igényben foglaltakat elfogadja,
b)
az igényben foglaltakat kiegészíti, módosítja vagy
c)
az igényben foglaltak megalapozatlanságát állapítja meg.
(7) A megrendelő a (6) bekezdés c) pontja szerinti igényt a szállásadó részére visszaküldi, és tájékoztatja, hogy
a megállapodás mely rendelkezéseit sértette meg.
(8) A (6) bekezdés a) és b) pontja esetében, továbbá, ha az igényben foglaltakkal kapcsolatban nem merül fel kétség,
a)
– ha a megrendelő minisztérium – a minisztériumot vezető miniszter az elbírált igényt az államháztartásért
felelős miniszter részére öt napon belül továbbítja,
b)
– ha a megrendelő megyei, fővárosi védelmi bizottság – a megyei, fővárosi védelmi bizottság az elbírált
igényt – az abban foglaltak igazolásával – a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter részére öt napon belül
továbbítja.
(9) A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter a megyei, fővárosi védelmi bizottságtól érkezett elbírált igényeket
összesíti, és – a (10) bekezdés szerinti kivétellel – az államháztartásért felelős miniszter részére öt napon belül
továbbítja.
(10) Ha a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter az igényben foglaltakkal nem ért egyet, a megyei, fővárosi védelmi
bizottságot – legfeljebb öt nap határidővel – az igény kiegészítésére vagy átdolgozására hívja fel, ha a kiegészített
vagy átdolgozott igénnyel egyetért, az igényt az államháztartásért felelős miniszter részére öt napon belül
továbbítja.
(11) Az államháztartásért felelős miniszter a kifizethető támogatás összegéről
a)
– ha a megrendelő minisztérium – az elbírált igény továbbításától számított öt napon belül értesíti
a megrendelő minisztériumot vezető minisztert,
b)
– ha a megrendelő megyei, fővárosi védelmi bizottság – az összesített elbírált igények továbbításától
számított öt napon belül értesíti a közigazgatás-szervezésért felelős minisztert.
(12) A szállásadónak az őt a (11) bekezdés szerint megillető támogatást a döntést követő tíz napon belül kell folyósítani.
(13) A támogatás folyósításáról az érintett miniszter utalványozása alapján a kincstár gondoskodik.
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5. Egyéb eljárási szabályok és a kereskedelmi szálláshelyre vonatkozó eltérő rendelkezések
9. §

(1) Ha nem szükséges ellenőrzést lefolytatni, a helyi védelmi bizottság az önkormányzat által megküldött, a 2. alcím
szerinti, a megrendelő a szállásadó által megküldött, a 4. alcím szerinti támogatási igényt a támogatási igény
megérkezését követő tíz napon belül bírálja el.
(2) Ha a helyi védelmi bizottság vagy a megrendelő ellenőrzést tart, az igényt az igény beérkezését követő tizenöt
napon belül bírálja el.

10. §

(1) A kereskedelmi szálláshely esetén a megrendelő és a kereskedelmi szálláshely az ideiglenes védelemre jogosult
vagy menedékes szállása és ellátása céljából a 4. alcímben foglaltaktól függetlenül szerződést köthet.
(2) A megrendelő és a kereskedelmi szálláshely között az ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes
elszállásolására és ellátására irányuló, 2022. február 24. napjától létrejött szerződéseket az (1) bekezdésben
megjelölt szerződésekkel egyenértékűnek kell tekinteni.
(3) Ha a kereskedelmi szálláshelyet az ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes elszállásolása és ellátása céljából
hatósági határozattal elrendelt gazdasági és anyagi szolgáltatás keretében vették igénybe, és e kereskedelmi
szálláshelyen az ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes elszállásolása és ellátása céljából a megrendelő és
a kereskedelmi szálláshely szerződést köt, a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség megszűnik.

11. §		
A 4. alcím alapján a szállásadónak fizetett támogatás mentes a közterhek alól, ide nem értve az általános forgalmi
adót.

6. Záró rendelkezések
12. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. március 16-án lép hatályba.
(2) A 13. § 2022. március 30-án lép hatályba.

13. §

(1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény
hatályvesztéséig meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 105/2022. (III. 12.) Korm. rendelete
az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek ellátásával összefüggő egyes beszerzések sajátos
szabályairól
A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezet
az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek ellátásával összefüggő beszerzés (a továbbiakban:
beszerzés) megvalósítása során az e rendelet szerinti sajátos beszerzési szabályokat alkalmazza.
(2) E rendelet alkalmazásában beszerzésnek minősül
a)
a menedékjogról szóló törvény szerinti ideiglenes védelemre jogosult személy, valamint
b)
az ukrajnai háborús események kapcsán 2022. február 24-én vagy azt követően Magyarországra érkezett,
Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár
elhelyezésével, ellátásával, illetve a velük kapcsolatos egyéb körülmény kezelésével közvetlenül összefüggő vagy
a velük kapcsolatos egyéb körülmények kezelését irányító állami szerv e rendelet szerinti hatékony feladatellátását
szolgáló beszerzés.
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(3) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv, az állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági
társaság vagy ezen gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság ajánlatkérő a beszerzésre
vonatkozó igényt, valamint a (2) bekezdés szerinti célra irányuló, már megkötött szerződés módosítására vonatkozó
igényt – az irányító miniszter vagy a tulajdonosi joggyakorló útján – előzetesen köteles benyújtani a miniszterelnök
általi állásfoglalás érdekében. A miniszterelnök vagy az általa erre a feladatra kijelölt személy – indokoltsági és
költségvetési szempontok alapján – soron kívül állást foglal a beszerzés megvalósíthatóságáról.
(4) A Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott értékhatár elérése vagy meghaladása esetén, ha a beszerzés
becsült értéke nem éri el a Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt értékhatárt vagy építési beruházás esetén
a háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő a beszerzést legalább három ajánlat bekérésével valósíthatja meg.
Az ajánlatkérő a beszerzés megkezdése előtt legalább három nappal az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben
– rendszerhasználati díj fizetésének kötelezettsége nélkül – tájékoztatást tesz közzé, amelyben feltünteti
a beszerzés tárgyát, tervezett mennyiségét, a teljesítés helyét és határidejét. Nem szükséges három ajánlat
bekérése és az e bekezdés szerinti tájékoztatás előzetes közzététele akkor, ha rendkívüli sürgősség miatt arra nincs
lehetőség, vagy ha objektív indokok alapján csak meghatározott gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel köthető
szerződés. Az ajánlatkérő az e bekezdés szerinti beszerzéseket a Kbt. Harmadik Részében foglalt eljárási szabályok
alkalmazásával is megvalósíthatja, amely esetben a Kbt. szabályai a (6) és (7) bekezdés szerinti eltérésekkel
alkalmazandók.
(5) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt értékhatár elérése, építési beruházás esetén háromszázmillió forint
becsült érték elérése esetén a Kbt. szabályai az e rendeletben foglalt eltérésekkel alkalmazandóak.
(6) Ha rendkívüli sürgősség miatt a Kbt. szerinti – adott esetben gyorsított eljárásra irányadó – nyílt, meghívásos
vagy tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem lennének betarthatóak, a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
közbeszerzés szabályai azzal az eltéréssel alkalmazhatóak, hogy
a)
a Kbt. 41. § (3) bekezdése mindig alkalmazható;
b)
a Kbt. 103. § (6) bekezdése nem alkalmazandó.
(7) Bármely közbeszerzési eljárásfajta alkalmazásakor
a)
az ajánlatkérő nem köteles megindokolni, ha nem ír elő műszaki és szakmai alkalmasságra vonatkozó
alkalmassági feltételt;
b)
az ajánlatkérő minden beszerzési tárgy esetében korlátozás nélkül alkalmazhatja a legalacsonyabb ár
értékelési szempontját.
(8) A Közbeszerzési Hatóság részére a hirdetmények ellenőrzéséért, valamint a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
alkalmazásának ellenőrzéséért csak a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti ajánlatkérőket terheli igazgatási
szolgáltatási díj fizetésének kötelezettsége.
(9) Ha a Kbt. végrehajtási rendelete a beszerzési igény tekintetében kötelezővé teszi az ajánlatkérő számára a valamely
központi beszerző vagy ellátó szerv útján történő beszerzést, az ajánlatkérő köteles előzetesen megvizsgálni, hogy
a beszerzési igény központosított közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött keretmegállapodás vagy más
keretjellegű szerződés vagy dinamikus beszerzési rendszer alkalmazásával kielégíthető-e. Amennyiben a beszerzési
igény nem elégíthető ki hatályos keretmegállapodás vagy más keretjellegű szerződés vagy dinamikus beszerzési
rendszer alkalmazásával, abban az esetben a beszerzést az ajánlatkérő saját hatáskörben is megvalósíthatja
a (3)–(8) bekezdés szükség szerinti alkalmazásával, és az ajánlatkérő a központi beszerző vagy ellátó szerv felé
történő igénybejelentési kötelezettségét utólag teljesíti.
(10) A központi beszerző szerv útján történő beszerzés esetén a központi beszerző szerv részére fizetendő díjelőleg
megfizetése alól az ajánlatkérő mentesül, és a díjat utólag, a beszerzési igény kielégítésére irányuló szerződés
megkötését követő 90 napon belül fizeti meg.
(11) Az ajánlatkérő eltérhet a közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében alkalmazandó eljárások sajátos
szabályairól szóló 676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet rendelkezéseitől.
(12) A (3) bekezdés szerinti állásfoglalás a Kbt. 53. § (5) bekezdése és 135. § (12) bekezdése szerinti feltételként is
előírható a közbeszerzési eljárásban.
(13) A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósított közbeszerzési eljárások, valamint az ezek
eredményeképpen megkötött szerződések módosítása esetében az érintett európai uniós alap felhasználására
vonatkozó jogszabályok és a támogatásra vonatkozó egyéb szabályok előírásait akként kell alkalmazni, hogy
a közbeszerzési eljárással, valamint a szerződésmódosítással összefüggésben csak utólagos ellenőrzés vagy
utóellenőrzés szükséges.
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2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3. §		
Az 1. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatás közzétételére az ajánlatkérő honlapján is sor kerülhet az Elektronikus
Közbeszerzési Rendszer közzétételt szolgáló funkciójának elérhetővé válásáig.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel,
az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos
egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló
301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 7. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
a 8. § és a 9. § tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában
a)
menedékes: az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti
szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet] 1. §-ában meghatározott személy,
b)
foglalkoztatásba bevonható személy: a tizenhatodik életévét betöltött
ba)
menedékes,
bb)
Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajnából
érkező magyar állampolgár.

2. A közfoglalkoztatásra és a foglalkoztatásra vonatkozó különös szabályok
2. §

(1) A foglalkoztatásba bevonható személynek a 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet 7. §-a és 8. § (2) bekezdése szerinti
közfoglalkoztatásban, illetve a foglalkoztatásban való részvételére a (2)–(9) bekezdést kell alkalmazni.
(2) A foglalkoztatásba bevonható személy az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnál
(a továbbiakban: járási hivatal) szolgáltatást kérő személy lehet.
(3) A foglalkoztatásba bevonható személy a részére folyósított első rendszeres létfenntartási támogatás átvételét
követő öt munkanapon belül köteles szolgáltatást kérőként regisztrálni a járási hivatalnál, és a járási hivatallal
együttműködni.
(4) A foglalkoztatásba bevonható személy részére a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet a járási hivatal igényli meg.
(5) A foglalkoztatásba bevonható személy – a (7) bekezdés szerinti kivétellel – a járási hivatallal történő
együttműködése keretében a részére folyósított első rendszeres létfenntartási támogatás átvételét követő 45 napot
követően köteles a számára felajánlott megfelelő munkahelyet – ideértve a közfoglalkoztatást is – elfogadni.
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(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában a megfelelő munkahelyre a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályai megfelelően alkalmazandók.
(7) Nem köteles a foglalkoztatásba bevonható személy a számára felajánlott munkahelyet elfogadni, ha
a)
a foglalkoztatás felajánlásakor magyarországi munkáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, és
azt a magyarországi munkáltató igazolja,
b)
harmadik életévét be nem töltött kiskorú ellátásáról köteles gondoskodni, vagy
c)
iskolai rendszerű nappali képzésben vesz részt tanulói jogviszonyban és a tizennyolcadik életévét nem
töltötte be.
(8) A foglalkoztatás és a közfoglalkoztatás megszervezése érdekében a járási hivatal a foglalkoztatásba bevonható
személyek létszámáról, nemek szerinti és korcsoportonkénti megoszlásáról, valamint szálláshelyéről adatokat kérhet
a megyei, fővárosi védelmi bizottságtól és a hivatásos katasztrófavédelemi szervtől.
(9) A (8) bekezdés szerinti adatszolgáltatás során személyes adatok nem adhatók át.

3. A kiskorúak nevelésére, ellátására vonatkozó különös szabályok
3. §		
Ha a menedékes kiskorú ellátásáról gondoskodik, a kiskorú elhelyezése céljából a magyar állampolgárral azonos
feltételekkel jogosult igénybe venni a bölcsődei ellátást, az óvodai gondozást, nevelést, ellátást és a Biztos Kezdet
Gyerekház szolgáltatásait.

4. A rendszeres létfenntartási támogatásra vonatkozó eltérő szabályok
4. §

(1) A menedékesként elismerését kérő vagy a menedékes esetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény
végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 53. §
(1) bekezdése helyett a (2)–(7) bekezdést kell alkalmazni.
(2) A menedékesként elismerését kérőt, valamint a menedékest rendszeres létfenntartási támogatás illeti meg.
(3) A (2) bekezdés szerinti jogosultat a rendszeres létfenntartási támogatás a befogadó állomáson vagy a számára
kijelölt egyéb szálláshelyen tartózkodása alatt is megilleti.
(4) A menedékes részére az aktuális havi rendszeres létfenntartási támogatás az elismerő határozatban előírt – a járási
hivatal előtti – megjelenési kötelezettség teljesítését követően kerül folyósításra. A járási hivatal a megjelenési
kötelezettség teljesítésének tényéről a menekültügyi hatóságot tájékoztatja.
(5) Ha a (2) bekezdés szerinti jogosult részére a 2. § (5) bekezdése alapján megfelelő munkahelyet ajánlanak fel, és azt
a (2) bekezdés szerinti jogosult nem fogadja el – a 2. § (7) bekezdése szerinti kivétellel –, a rendszeres létfenntartási
támogatás folyósítását a menekültügyi hatóság megszünteti. Ennek érdekében a járási hivatal 5 napon belül
tájékoztatja a menekültügyi hatóságot a felajánlott munkahely visszautasításának tényéről.
(6) A menekültügyi hatóság a rendszeres létfenntartási támogatást nem folyósítja arra a hónapra, amely során
a (2) bekezdés szerinti jogosult
a)
közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásban vagy magyarországi munkáltatóval
munkavégzésre irányuló jogviszonyban jövedelmet szerez,
b)
a magyar nyugdíjrendszerből öregségi nyugdíjban részesül, vagy
c)
külföldről származó öregségi nyugdíjban részesül, és azt Magyarországon fel tudja venni.
(7) Az idegenrendészeti hatóság a menekültügyi hatóság részére a menedékes foglalkoztatása kapcsán kezelt adatokat
az e rendeletben foglaltak végrehajtása érdekében átadhatja.

5. §

(1) Az 1. § b) pont bb) alpontja szerinti személy rendszeres létfenntartási támogatásának megállapítására és
folyósítására a (2)–(5) bekezdést kell alkalmazni.
(2) Az 1. § b) pont bb) alpontja szerinti személy részére járó rendszeres létfenntartási támogatás havi mértéke
a)
nagykorúak esetén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben
meghatározott foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegével,
b)
kiskorúak esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 11. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott családi pótlék összegével
egyezik meg.
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(3) A (2) bekezdés szerinti rendszeres létfenntartási támogatást az 1. § b) pont bb) alpontja szerinti személy kérelmére
a járási hivatal állapítja meg, és azt havonta – a hónap 15. napjáig – folyósítja. A folyósítás feltétele, hogy az 1. §
b) pont bb) alpontja szerinti személy a járási hivatal által megjelölt helyen megjelenjen.
(4) Ha az 1. § b) pont bb) alpontja szerinti személy részére a 2. § (5) bekezdése alapján megfelelő munkahelyet
ajánlanak fel, és azt az 1. § b) pont bb) alpontja szerinti személy nem fogadja el – a 2. § (7) bekezdése szerinti
kivétellel –, a rendszeres létfenntartási támogatás folyósítását a járási hivatal megszünteti.
(5) A járási hivatal a rendszeres létfenntartási támogatást nem folyósítja arra a hónapra, amely során az 1. § b) pont
bb) alpontja szerinti személy
a)
közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásban vagy magyarországi munkáltatóval
munkavégzésre irányuló jogviszonyban jövedelmet szerez,
b)
a magyar nyugdíjrendszerből öregségi nyugdíjban részesül, vagy
c)
külföldről származó öregségi nyugdíjban részesül, és azt Magyarországon fel tudja venni.

5. Záró rendelkezések
6. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. március 16-án lép hatályba.
(2) A 7. § 2022. március 30-án lép hatályba.

7. §

(1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény
hatályvesztéséig meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát
veszti.

8. §		
A 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 53. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A menedékesnek járó rendszeres létfenntartási támogatás havi mértéke
a) nagykorúak esetén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott
foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegével,
b) kiskorúak esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 11. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott családi pótlék összegével
egyezik meg.”
9. §		
A 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 115. §-sal egészül ki:
„115. § E rendeletnek a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára
tekintettel, az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos
egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módkr4.) megállapított
53. § (2) bekezdését a Módkr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 107/2022. (III. 12.) Korm. rendelete
a harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok
meghatározásáról szóló 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
A harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok
meghatározásáról szóló 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 107/2022. (III. 12.) Korm. rendelethez
A harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok
meghatározásáról szóló 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 5. ponttal egészül ki:
„5. Oroszország által kiállított magánútlevél,
a) ha azt az Orosz Szövetségi Migrációs Szolgálat 90, 91 és 92 kóddal kezdődő irodái állították ki,
b) ha az okmányt 2014. március 18. után állították ki a Krím és Szevasztopol lakosai számára, feltéve, hogy
az okmány birtokosa az annexió előtt nem volt orosz állampolgár,
c) ha az okmányt 2019. április 24. után állították ki Ukrajna Donyeck és Luhanszk régiójának nem kormányzati
ellenőrzés alatt álló területeinek lakosai számára, feltéve, hogy az okmány birtokosa az említett időpont előtt nem
volt orosz állampolgár.”

A Kormány 108/2022. (III. 12.) Korm. rendelete
a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű
mezőgazdasági termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről szóló
83/2022. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági termékek
kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről szóló 83/2022. (III. 5.) Korm. rendelet
1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 108/2022. (III. 12.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 83/2022. (III. 5.) Korm. rendelethez

Takarmányozási vagy élelmezésügyi ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű
alapanyagok vagy termékek köre
A

B

1.

Vámtarifaszám

Termék megnevezése

2.

10019900

Búza és kétszeres (kivéve a vetőmag és a durumbúza)

3.

10011900

Keménybúza (durumbúza) kivéve vetőmag

4.

10029000

Rozs, kivéve vetőmag

5.

10039000

Árpa, kivéve vetőmag

6.

10049000

Zab, kivéve vetőmag

7.

10059000

Kukorica (kivéve vetőmag)

8.

12019000

Szójabab, törve is, nem vetési célra

9.

12060091

Szürke és fehér csíkos héjú napraforgómag és héj nélküli napraforgómag,
nem vetési célra

10.

12060099

Más napraforgómag, nem vetési célra (kiv. a héj nélküli és a szürke és fehér
csíkos héjú napraforgómagot)
”

A Kormány 109/2022. (III. 12.) Korm. rendelete
az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának
támogatásáról szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának támogatásáról
szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A munkaadó nem jogosult támogatásra annak az ukrán állampolgárnak a foglalkoztatása után, akinek a kérelem
benyújtását megelőző 365 napon belüli, az 1. § b) pontja szerinti foglalkoztatása a 90 napot elérte. Az időtartam
számítása során az egyes munkaviszonyok időtartamát össze kell számítani.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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