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A Kormány 

 

…/2018. (… …) Korm. rendelete 

 

 

a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalról szóló 361/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 

módosításáról 

 

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalról szóló 361/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet [a 

továbbiakban: 361/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet] 4. § (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„(2) A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Befogadó Állomás és Közösségi Szállás, 

valamint a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3) bekezdése szerint beolvadás útján 

általános jogutódlással megszűnik. A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Befogadó 

Állomás és Közösségi Szállás, valamint a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal 

Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ általános jogutódja a Bevándorlási és Menekültügyi 

Hivatal.” 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2018. december 31-én lép hatályba. 

 

3. § 

 

Hatályát veszti a 361/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 7. §-a.   
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INDOKOLÁS  

 

Az 1. §-hoz 

 

A menedékjogi szabályok utóbbi években történt szigorítása azt eredményezte, hogy az 

ország területén működő befogadó intézményekben az elhelyezettek száma radikálisan 

lecsökkent, mely a befogadó intézményrendszer jelentős átszervezését igényli. Ezek okán a 

jelenleg önálló költségvetési szervként működő, főosztály jogállású Befogadó Állomás és 

Közösségi Szállásnak, valamint a Menekültügyi Őrzött Befogadó Központnak a 

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalba jogutódlással történő megszüntetése indokolt. 

 

A 2. §-hoz 

 

A hatálybalépés napját határozza meg. A befogadó intézmények beolvadásának napja 2018. 

december 31., mert így 2019. január 1-jén már az új szervezeti rendben folytathatja a 

működését a BMH. Ehhez igazodik a hatálybalépés napja.  

 

A 3. §-hoz 

 

A hivatkozott rendelkezést indokolt hatályon kívül helyezni, arra tekintettel, hogy a 

rendelkezés annak hatályba lépésével már végrehajtásra került. A Kormány jelenlegi 

deregulációs törekvése értelmében a már végrehajtott rendelkezések fenntartása nem 

szükséges, az ilyen rendelkezések deregulációját végre kell hajtani. Az ilyen okból elvégzett 

hatályon kívül helyezés nem érinti a rendelkezés végrehajtottságát (tekintettel arra is, hogy a 

BMH elnevezésének változása más a teljes jogszabályi környezetben végbement 2017. 

január 1-je óta).   
 


