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III. Kormányrendeletek

A Kormány 233/2020. (V. 26.) Korm. rendelete
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 
illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a menekültügyi eljárás szabályairól

A Kormány
az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  koronavírus elleni 
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 10.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus 
elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. §  A menekültügyi hatóság a  menedékjogi kérelmeket a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig az e rendelet szerinti eltérésekkel bírálja el.

2. § (1) Menedékjogi kérelem benyújtására irányuló szándéknyilatkozat személyes benyújtásával a  külföldi tájékoztatja 
a menekültügyi hatóságot, hogy menedékjog iránti kérelem benyújtása céljából Magyarországra kíván beutazni.

 (2) Menedékjogi kérelem benyújtására irányuló szándéknyilatkozatot a  menekültügyi hatóság részére címzett 
beadványként Magyarország a  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 
3.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott, a  schengeni térség területén kívüli diplomáciai képviseletein 
(a továbbiakban: nagykövetség) lehet benyújtani, a  menekültügyi hatóság által meghatározott és közétett 
tartalommal.

 (3) A  menekültügyi hatóság a  szándéknyilatkozatot megvizsgálja, ennek keretében a  külföldit távmeghallgatás 
keretében a nagykövetségein meghallgathatja.

 (4) A menekültügyi hatóság 60 napon belül tájékoztatja a nagykövetséget a menedékjogi kérelem benyújtása céljából 
kiállított, Magyarországra történő egyszeri utazásra jogosító okmány (a továbbiakban: utazási okmány) kiadása 
érdekében.

 (5) Ha a  szándéknyilatkozat alapján a  menekültügyi hatóság nem tesz javaslatot utazási okmány kiadására, erről 
a külföldit a nagykövetség útján tájékoztatja.

3. §  A menekültügyi hatóság 2.  § (4)  bekezdése szerinti tájékoztatása alapján Magyarország nagykövetsége 30 napig 
érvényes utazási okmányt állít ki, ha a  külföldi Magyarországra történő belépésre jogosító engedéllyel nem 
rendelkezik.

4. § (1) Menedékjogi kérelmet – az 5. § kivételével – a 2. és a 3. § szerint lefolytatott eljárásokat követően lehet benyújtani.
 (2) Az  utazási okmánnyal rendelkező külföldi menedékjogi kérelme előterjesztésének szándékát az  országba történő 

belépéskor haladéktalanul jelzi a határrendészeti szerv részére. 
 (3)  A határrendészeti szerv a külföldit legkésőbb 24 órán belül a menekültügyi hatóság elé állítja.
 (4) A  menedékjogi kérelmet előterjesztő külföldi a  menedékjogról szóló törvény szerinti jogait menedékjogi 

kérelmének a menekültügyi hatóság előtti előterjesztése időpontjától gyakorolhatja.
 (5) Az  elismerését kérő számára a  menekültügyi hatóság végzéssel szálláshelyet jelölhet ki zárt befogadó 

intézményben. Ha a  kérelem benyújtásától számított négy hét eltelt és a  menekültügyi őrizet elrendelésének 
feltételei nem állnak fenn, a menekültügyi hatóság a menekültügyi eljárás általános szabályai szerint határozza meg 
a szálláshelyet.
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5. § (1) A menedékjogi kérelem benyújtásának nem feltétele a 2. § szerinti szándéknyilatkozat benyújtása
a) a Magyarországon tartózkodó oltalmazott,
b) a  menekültként vagy oltalmazottként elismert személynek a  menedékjogról szóló törvény szerinti, 

a menedékjogi kérelem benyújtása idején Magyarországon tartózkodó családtagja, valamint
c) a  személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés, intézkedés vagy büntetés hatálya alatt álló személy 

– kivéve, ha jogellenesen lépte át Magyarország államhatárát –
tekintetében.

 (2) A Magyarország államhatárát jogellenesen átlépő külföldit – ha a menedékjogi kérelem benyújtásának a szándékát 
a  rendőrség előtt jelzi – a  rendőrség a  határátlépés helye szerinti szomszédos országban található magyar 
nagykövetségre irányítja.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a menekültügyi hatóság a menekültügyi eljárás általános szabályai szerint jár el.

6. §  A menekültügyi hatóság a  menedékjogi kérelem benyújtására irányuló szándéknyilatkozattal összefüggő eljárása 
során a külföldiek adatait 10 évig kezeli.

7. §  A menedékjogi kérelem elbírálása során nem alkalmazható
a) a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 71/A–72. §-a, 80/H–80/K. §-a,
b) a  menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 

VII/A. Fejezete.

8. § (1) E  rendelet rendelkezéseit nem lehet alkalmazni az  e  rendelet hatálybalépését megelőzően előterjesztett 
menedékjogi kérelmekre.

 (2) Az e  rendelet végrehajtásához szükséges részletes eljárási szabályait a  belügyminiszter a  külpolitikáért felelős 
miniszter egyetértésével rendeletben szabályozza.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 10. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

10. §  A Kormány e  rendelet hatályát a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 234/2020. (V. 26.) Korm. rendelete
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 
illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás 
biztosításának eltérő szabályairól szóló 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus 
elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, az Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt 
veszélyhelyzet során a  felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól 
szóló 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A felnőttképzésben
a) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2. § 8. pontja szerinti kontaktórás képzés, 
valamint
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b) modulzáró vizsga és szakmai vizsga
a járványügyi szabályok betartásával szervezhető.
(2) A képzés során a képzés szervezője, a vizsga alkalmával a vizsgabizottság és a vizsgaszervező együttesen felelős 
a járványügyi szabályok által előírt óvintézkedések teljes körű megtartásáért és a veszélyhelyzettel összefüggésben 
megtett intézkedések, meghozott határozatok vizsgajegyzőkönyvben történő rögzítéséért.
(3) A kontaktórás képzésben és a vizsgabizottság munkájában nem vehet részt az, aki a 65. életévét betöltötte.”

2. §  Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Képzés abban az  esetben is megszervezhető és befejezhető távolléti oktatásban, távoktatás formájában 
vagy digitális képzésként, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés 
vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé. Ha jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, 
felnőttképzési szerződés vagy képzési program a képzés vagy a modulzáró vizsga tekintetében a távolléti oktatás, 
távoktatás vagy digitális képzés valamelyik formáját lehetővé teszi, a  képzés, illetve a  modulzáró vizsga kizárólag 
akként szervezhető meg.”

3. §  Az R. 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  vizsgaszervező a  szakmai vizsgát vizsgacsoportonként, legkésőbb a  vizsga első vizsgatevékenységét 
megelőzően húsz nappal jelenti be a  felnőttképzési államigazgatási szervnek az  elektronikus vizsgarendszerben. 
Írásbeli vizsgatevékenységre hetente legfeljebb két időpont jelölhető ki.”

4. §  Hatályát veszti az R.
a) 2. § (1a) és (1b) bekezdése,
b) 3.  § (1)  bekezdésében az  „A veszélyhelyzet időtartamára az  e  rendelet hatálybalépését megelőzően 

bejelentett és meg nem kezdett szakmai vizsga lemondását az elektronikus vizsgarendszerben rögzíteni kell.” 
szövegrész,

c) 4. §-a,
d) 5. §-a.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 235/2020. (V. 26.) Korm. rendelete
a Cseh Köztársaságból és a Szlovák Köztársaságból történő határátlépésről

A Kormány 
az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  koronavírus elleni 
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni 
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §  E rendelet hatálya nem terjed ki a teherforgalomban történő határátlépésre.

2. A Magyarországra történő belépés szabályai

2. § (1) A  Cseh Köztársaság állampolgára Magyarország területére – az  egészség és élet megóvása, valamint 
a  nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről 
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szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályaitól eltérően – beléphet, ha 
a Magyarország területén történő tartózkodása nem haladja meg a 48 órát.

 (2) A Szlovák Köztársaság állampolgára Magyarország területére – a Korm. rendelet szabályaitól eltérően – beléphet, ha 
a Magyarország területén történő tartózkodása nem haladja meg a 48 órát.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdés szerint Magyarország területén tartózkodó cseh állampolgár, valamint szlovák állampolgár 
Magyarország területét a  belépést követő 48 órán belül köteles elhagyni, ha erre nem kerül sor, a  Korm. rendelet 
szabályait kell alkalmazni.

3. § (1) A magyar állampolgár
a) a Cseh Köztársaság, illetve
b) a Szlovák Köztársaság
területéről Magyarország területére – a  Korm. rendelet szabályaitól eltérően – beléphet, ha az  a) vagy a  b)  pont 
szerinti országban történő tartózkodása nem haladta meg a 48 órát.

 (2) A  magyar állampolgár – a  Korm. rendelet, valamint az  Osztrák Köztársaságból történő határátlépésről szóló 
216/2020. (V. 21.) Korm. rendelet szabályaitól eltérően – az Osztrák Köztársaság területéről beléphet Magyarország 
területére, ha valószínűsíti, hogy a kiutazásának végcélja a Cseh Köztársaság volt és az ott tartózkodása nem haladta 
meg a 48 órát.

4. §  A magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik azon EGT-állampolgár, aki állandó tartózkodásra jogosult, és ezt 
a jogát állandó tartózkodási kártyával igazolja.

3. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 6. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

6. §  A Kormány e  rendelet hatályát a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

7. §  Hatályát veszti a Szlovák Köztársaságból történő határátlépésről szóló 218/2020. (V. 21.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 15/2020. (V. 26.) BM rendelete
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 
illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a menekültügyi eljárás szabályairól szóló  
233/2020. (V. 26.) Korm. rendelet végrehajtásáról

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet 
során a  menekültügyi eljárás szabályairól szóló 233/2020. (V. 26.) Korm. rendelet 8.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 7.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
138.  § 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben – a  következőket 
rendelem el:

1. § (1) Az  élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt 
veszélyhelyzet során a menekültügyi eljárás szabályairól szóló 233/2020. (V. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 
2. §-a szerinti szándéknyilatkozatot a külföldi személyesen nyújtja be az erre szolgáló formanyomtatványon.

 (2) A házastárs, illetve kiskorú gyermek szándéknyilatkozata a benyújtóval egy nyilatkozatban is megtehető.
 (3) A szándéknyilatkozat benyújtásakor a benyújtó köteles megadni elérhetőségeit.
 (4) A nagykövetség a szándéknyilatkozat benyújtásakor a benyújtóról arcképmásfelvételt készít.
 (5) A szándéknyilatkozat benyújtásáért eljárási díjat, illetve konzuli közreműködési díjat nem kell fizetni.
 (6) A kitöltött és a benyújtó által aláírt szándéknyilatkozat átvételét nem lehet megtagadni.

2. § (1) A szándéknyilatkozat benyújtása során a külföldi személyazonosságát hatóság által kiadott okmánnyal igazolja.
 (2) Ha a  benyújtó nem rendelkezik a  személyazonosságát igazoló hatóság által kiadott okmánnyal, úgy személyes 

adatait bármilyen egyéb dokumentummal igazolhatja, amelyek személyazonosságát valószínűsítik.
 (3) A  nagykövetség a  külföldi személyazonosságát ellenőrzi, ennek keretében a  szándéknyilatkozaton feltüntetett 

személyes adatokat a külföldi okmányaiban szereplő adatokkal összeveti.
 (4) A nagykövetség munkatársa a bemutatott okmányokról másolatot készít.

3. §  A nagykövetség a  szándéknyilatkozatot és az  okmányok másolatát 3 munkanapon belül a  menekültügyi hatóság 
részére elektronikus úton felterjeszti.

4. § (1) Ha a  szándéknyilatkozatot benyújtó külföldi menekültügyi hatóság általi személyes meghallgatása indokolt, erre 
a nagykövetség hivatalos helyiségében kerül sor.

 (2) A  nagykövetség intézkedik, hogy a  meghallgatásra zártcélú távközlő eszköz igénybevételével a  menekültügyi 
hatóság megkeresését követő 5 munkanapon belül sor kerülhessen.

 (3) Ha a meghallgatás során tolmács igénybevétele szükséges, azt a menekültügyi hatóság biztosítja.

5. §  A nagykövetség a  menekültügyi hatóság Kr. 2.  § (4) és (5)  bekezdése szerinti tájékoztatását 5 napon belül közli 
a külföldivel az 1. § (3) bekezdésében meghatározott elérhetőségén.
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6. §  A Kr. 2.  § (4)  bekezdése szerinti egyszeri utazásra jogosító okmány átvételére az  5.  § szerinti értesítést követően  
15 napon belül van lehetőség.

7. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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