
A KORONAVÍRUS ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL SZÓLÓ 2020. ÉVI XII. TÖRVÉNY (LEX COVID) 

HATÁLYBALÉPÉSE UTÁN, ARRA FIGYELEMMEL MEGHOZOTT VESZÉLYHELYZETI RENDELETEK 

A rendkívüli intézkedést tartalmazó 

kormányrendelet 
Tartalom, megjegyzés 

219/2020. (V. 21.) Korm. rendelet 

a veszélyhelyzet során a járművezetésre 

jogosító okmány kiadásával kapcsolatos 

eltérő szabályokról 

A járművezetésre jogosító okmányt – az elsősegélynyújtási 

ismeretek megszerzéséről vagy annak megszerzése alóli 

mentességről szóló igazolás nélkül ki kell adni. 

218/2020. (V. 21.) Korm. rendelet 

a Szlovák Köztársaságból történő 

határátlépésről 

A szlovák állampolgár a Szlovák Köztársaság területéről 

Magyarország területére –a 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet 

szabályaitól eltérően – beléphet, ha a Magyarország területén 

történő tartózkodása nem haladja meg a 24 órát. A rendelet 

hatálya nem terjed ki a teherforgalomban történő 

határátlépésre. 

216/2020. (V. 21.) Korm. rendelet 

 az Osztrák Köztársaságból történő 

határátlépésről 

Az osztrák állampolgár és a magyar állampolgár az Osztrák 

Köztársaság területéről Magyarország területére – a 81/2020. 

(IV. 1.) Korm. rendelet szabályaitól eltérően – beléphet, ha 

a belépést megelőző 4 napnál nem régebben készült, SARS-

CoV-2 teszt – eredményét tartalmazó okirattal igazolja, hogy 

koronavírus a szervezetében aktuálisan nem mutatható ki. A 

magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik azon EGT-

állampolgár, aki állandó tartózkodásra jogosult. A rendelet 

hatálya nem terjed ki a teherforgalomban történő 

határátlépésre. 

215/2020. (V. 20.) Korm. rendelet 

az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, 

valamint a nyári táborok 

megszervezéséről 

 

 

2020. május 25-étől a Budapest főváros területén kívül 

működő óvodák és bölcsődék a veszélyhelyzet előtti 

szokásos rendben működnek, a gyermekeket az óvodai 

nevelésben, illetve a bölcsődei ellátásban való részvétel 

jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül 

fogadják. Budapest főváros területén működő óvodák és 

bölcsődék 2020. június 2-án nyitnak újra. Az óvodák és 

a bölcsődék 2020. augusztus 31-éig legfeljebb két hétre 

zárhatnak be. 2020. június 16. napjától a gyermek- és ifjúsági 

táborok – napközi és ottalvós szervezésben egyaránt – 

megtarthatóak. 

213/2020. (V. 16.) Korm. rendelet 

a hűtő-fűtő berendezés veszélyhelyzeti 

üzemeltetéséről 

A fokozott fertőzésveszélyre való tekintettel vendéglátó 

üzletben kizárólag a külső levegő beszívással rendelkező 

hűtő-fűtő berendezés használható, és a belső 

levegőkeringetésű berendezés használata tilos. Azonban ezen 

tilalom nem terjed ki 

a) azokra a helyiségre, amelyekben a berendezés használata 

az ott tárolt nyersanyagok állagának a megóvása, vagy az ott 

működtetett eszközök zavartalan működtetése miatt 

elengedhetetlenül szükséges, valamint 

b) az UV-sterilizáló technológiával ellátott berendezésre. 

212/2020. (V. 16.) Korm. rendelet 

a belföldi hasznosításra szolgáló 

közegészségügyi kényszerengedélyről 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: 

SZTNH) egészségügyi válsághelyzettel összefüggő belföldi 

szükségletek kielégítése céljából közegészségügyi 

kényszerengedélyt ad 

a) szabadalmi vagy kiegészítő oltalom alatt álló gyógyszer 
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vagy hatóanyag, szabadalmi oltalom alatt álló orvostechnikai 

eszköz vagy vizsgálati készítmény (a továbbiakban együtt: 

egészségügyi termék), vagy 

b) egészségügyi termék előállításához szükséges, 

szabadalmi oltalom alatt álló eljárás, berendezés vagy eszköz 

hasznosítására. 

A közegészségügyi kényszerengedély nem ad kizárólagos 

jogot a hasznosításra, a közegészségügyi kényszerengedélyes 

a közegészségügyi kényszerengedély alapján hasznosítási 

engedélyt nem adhat. 

A közegészségügyi kényszerengedély időtartamát az SZTNH 

a gyógyszerészeti államigazgatási szerv tájékoztatása alapján 

az egészségügyi válsághelyzet kezelésére alkalmas 

szükségletekre tekintettel állapítja meg azzal, hogy 

közegészségügyi kényszerengedély legfeljebb 2021. március 

31. napjáig adható.  

A rendelet a közegészségügyi kényszerengedéllyel 

kapcsolatos eljárás tekintetében – az eljárás gyorsítása 

érdekében – különös szabályokat állapít meg. 

211/2020. (V. 16.) Korm. rendelet 

a fővárosi védelmi intézkedésekről 

Budapest főváros területén érvényben lévő kijárási korlátozás 

megszűnik és az ún. veszélyhelyzeti 46/2020. (III. 16.) Korm. 

rendeletben meghatározottak ezen rendeletben foglalt 

eltérésekkel alkalmazhatók. 

Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a 

közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb 

mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint 

legalább 1,5 méter távolságot (védőtávolság) tartani. 

Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és 

tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat 

és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, 

kendő) viselni. 

65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, 

gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt 

forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben 

látogathatja. Piac nyitva tartásának rendjéről és a piacnak a 

65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának 

rendjéről a kerületi önkormányzat eltérően rendelkezhet.  

Védőtávolság megtartása mellett valamennyi üzlet, strand, 

szabadtéri fürdő, szabadtéri múzeum és állatkert nyitva 

tarthat és szabadon látogatható. A vendéglátó üzlet – így 

különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a 

presszó – kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a 

megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett. A 

vendéglátó üzlet üzemeltetőjének 2020. szeptember 1. 

napjáig nem kell a közterület-használati díjat megfizetnie a 

vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után. 

Június 15. napjától a temetést, valamint a házasságkötést 

követő családi rendezvény megtartható, ha a résztvevők 

száma nem haladja meg a 200 főt. Június 15. napjától a 

házasságkötés és a házasságkötést követő családi rendezvény 

vendéglátó üzletben, valamint szálláshelyen is megtartható és 

azon zenés szolgáltatás biztosítható. A felsőoktatási 
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intézmény a hallgatók által a rektor döntése szerinti rendben 

látogatható. A felsőoktatási intézmény kollégiuma hallgatók 

általi látogatása tilos. 

209/2020. (V. 15.) Korm. rendelet a 

koronavírus világjárvány 

nemzetgazdaságot érintő hatásainak 

enyhítése érdekében a légijárműiparban 

tevékenykedő vállalkozások közteher 

kötelezettségeinek csökkentéséről 

A légi- és űrjármű gyártásával, javításával foglalkozó, 

valamint a légi személyszállítással foglalkozó legalább 10 

fővel működő, legalább 25%-os nettó árbevételi csökkenéssel 

érintett adózók több közteher befizetésével kapcsolatban 

kedvezményt kapnak a veszélyhelyzet végéig, legfeljebb 

azonban december 31-ig.  

208/2020. (V. 15.) Korm. rendelet a 

veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes 

építésügyi, építésfelügyeleti és 

örökségvédelmi eljárásokkal kapcsolatos 

eltérő rendelkezésekről 

A rendelet szerint a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt vagy 

lejáró építési vagy bontási engedély, illetve régészeti feltárási 

vagy örökségvédelmi engedély a veszélyhelyzet megszűnése 

napjától számított egy évig meghosszabbodik.  

 

207/2020. (V. 15.) Korm. rendelet a 

védelmi intézkedések következő üteméről 

A rendelet május 18-tól Budapest kivételével az egész 

országban enyhíti a korábban bevezetett korlátozásokat, így 

- a vendéglátó üzletekben már zárt térben is lehet 

tartózkodni, 

- a szabadtéren lévő játszóterek nyitva tarthatnak, 

- a szálláshelyek fogadhatnak vendégeket, 

Június 1-jétől temetést vagy házasságkötést követő családi 

rendezvények is tarthatók (akár zenés szolgáltatással együtt), 

ha a résztvevők száma nem haladja meg a 200 főt.  

A polgármesterek intézkedési jogot kapnak arra, hogy a 

vendéglátóhelyek közterület-használatának elősegítése miatt 

a közterület méretét megnöveljék. 

200/2020. (V. 13.) Korm. rendelet 

az egészség és élet megóvása, valamint 

a nemzetgazdaság helyreállítása 

érdekében elrendelt veszélyhelyzettel 

kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről 

szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet 

módosításáról* 

 

* az alaprendeletbe beépült 

A rendelet a 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendeletet a tekintetben 

módosítja, hogy Japánnal egészíti ki azon országok körét, 

ahonnan magyar állampolgár személyforgalomban üzleti célú 

utazást követően, Magyarország területére a hatósági házi 

karanténra vonatkozó korlátozás nélkül beléphet.  

195/2020. (V. 11.) Korm. rendelet 

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében 

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* 

 

* az alaprendeletbe beépült 

A veszélyhelyzet időtartama alatt a képzés és a modulzáró 

vizsgá kizárólag távolléti oktatásban, távoktatás formájában 

vagy digitális képzésként szervezhető meg.  

Ettől eltérően szervezhető olyan képzés és szakmai vizsga, 

amely a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős 

Operatív Törzs által meghatározott, a veszélyhelyzet 

elhárítása vagy következményeinek enyhítése érdekében 

szükséges. 

A rendelet rögzíti, hogy az olyan szakképzések esetén, ahol a 

képzéssel megszerzett szakképzettség, illetve szakképesítés 

gyakorlásához szükséges kompetencia megszerzése kizárólag 

személyes jelenlétet igénylő képzéssel sajátítható el (például 

egészségügyi képzések), ott a fent jelzett képzési és 

vizsgamódszerek alkalmazása tilos. Az ilyen képzések körét 

a felnőttképzési államigazgatási szerv a honlapján 

közleményben teszi közzé. 

A rendelet ún. struktúraváltó képzések költségvetési 
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támogatásáról is rendelkezik. Ezek olyan felnőttképzési 

tevékenységek, amelyek a munkavállalók és az álláskeresők 

számára új kompetenciák megszerzését biztosítják. A 

struktúraváltó képzések esetében a hallgatók ún. átmeneti 

képzési hitelt igényelhetnek. 

194/2020. (V. 11.) Korm. rendelet 

különös méltányossági jog gyakorlásának 

rendjéről 

A 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti 

rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes által 

meghozható méltányossági döntés iránti kérelem kizárólag 

elektronikus úton terjeszthető elő, amelynek formai és 

tartalmi követelményeit az országos rendőrfőkapitány 

határozatban állapítja meg. A határozatról készült közleményt 

a Hivatalos Értesítőben kell közzétenni. A határozat ellen 

jogorvoslatnak nincs helye. 

191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet 

a veszélyhelyzet alatti 

engedélykötelezettségről, valamint 

az ellenőrzött bejelentésről 

 

 

 

A rendelet a kormányzati igazgatási szerv, valamint ezen 

szerv irányítása vagy felügyelete alatt álló, hatósági hatáskör 

gyakorlására kijelölt szerv vagy szervezet, illetve hatósági 

hatáskör gyakorlására feljogosított személy hatáskörébe 

tartozó, az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény 

szerinti, kérelemre induló, engedély kiadására irányuló 

eljárásokra terjed ki.  

A rendelet a hatálya alá tartozó ügyekben előírja, hogy az 

ügyfélnek engedély iránt ún. ellenőrzött bejelentéssel kell 

folyamodnia a hatósághoz, és amennyiben a bejelentés 

megfelel a jogszabályi követelményeknek, akkor az 

engedélyköteles tevékenység folytatható. 

A hatóságoknak nyolc napja van arra, hogy a közérdek 

érvényre juttatása érdekében a bejelentést elutasítsa: ebben az 

esetben „normál” engedélyezési eljárást kell folytatni. A 

hatóság hallgatása vagy igenlő válasz esetén az engedélyezett 

jog gyakorlása a bejelentőt megilleti. 

188/2020. (V. 7.) Korm. rendelet 

a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő 

egyes büntetőjogi tárgyú intézkedésekről, 

valamint a veszélyhelyzet ideje alatt 

érvényesülő egyes eljárásjogi 

intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) 

Korm. rendelet és a veszélyhelyzet 

kihirdetésével összefüggésben egyes 

büntetés-végrehajtási szabályok 

módosításáról szóló 90/2020. (IV. 5.) 

Korm. rendelet módosításáról 

A rendelet a fogvatartott személyek arcképmása, ujj- és 

tenyérnyomata, valamint DNS-profilja nyilvántartásba vétel 

céljából történő rögzítésének, levételének, illetve 

a mintavételnek a veszélyhelyzetre vonatkozó szabályait 

tartalmazza. 

A rendelet lehetővé teszi, hogy a rendőrség járványügyi 

védekezés és a hatósági házi karantén szabályai 

megtartásának ellenőrzése céljából vezetett nyilvántartásából 

a büntetőügyben eljáró szervek, valamint a büntetés-

végrehajtási intézet és a javítóintézet adatokat vehessen át, 

valamint a veszélyhelyzetre tekintettel büntető eljárásjogi 

egyszerűsítéseket, illetve különös büntető eljárásjogi 

szabályokat állapít meg. 

187/2020. (V. 7.) Korm. rendelet 

a koronavírus világjárvány gazdasági 

hatásainak mérséklése, valamint 

a pénzügyi közvetítő rendszer 

stabilitásának erősítése érdekében 

szükséges intézkedésekről 

A Magyar Állam a veszélyhelyzet következményeinek 

enyhítése érdekében legfeljebb 2020. december 31-ig 

a rendelet szerinti feltételeknek megfelelő, magyarországi 

székhelyű hitelintézetnek járulékos tőkeelem feltételeit 

teljesítő kötvény vásárlásával egyszeri támogatást nyújthat. A 

támogatás nyújtására rendelkezésre álló keretösszeg 

legfeljebb 150 milliárd forint 

186/2020. (V. 6.) Korm. rendelet 

a veszélyhelyzet ideje alatt az állami és 

A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró, az állam vagy helyi 

önkormányzat tulajdonában lévő lakásra kötött lakásbérleti 
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önkormányzati bérleti szerződésekre 

vonatkozó eltérő szabályokról és a 

koronavírus világjárvány 

nemzetgazdaságot érintő hatásának 

enyhítése érdekében szükséges azonnali 

intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) 

Korm. rendelet helyiségbérleti 

szerződésekre vonatkozó rendelkezésének 

módosításáról 

szerződés, valamint az állami vagy önkormányzati tulajdonú 

helyiségekre vonatkozó bérleti szerződés új pályázat kiírása 

nélkül a bérlő egyoldalú írásbeli nyilatkozata alapján 

a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik. 

A veszélyhelyzet fennállása alatt a nemzeti vagyonról szóló 

törvény rendelkezéseitől a felek közös megegyezéssel –

a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig – 

eltérhetnek. 

185/2020. (V. 6.) Korm. rendelet 

az egészség és élet megóvása, valamint 

a nemzetgazdaság helyreállítása 

érdekében elrendelt veszélyhelyzettel 

kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről 

szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet 

módosításáról* 

 

* az alaprendeletbe beépült 

Az országos rendőrfőkapitány 

a) a szomszédos állam állampolgárai esetében, 

b) a humanitárius célból történő tranzitáthaladás során, 

valamint 

c) a szomszédos országokból érkező olyan személyek 

esetében, akik az agrárágazat munkaerőigényének biztosítása 

céljából utaznak be, és a szomszédos állam állampolgárai 

vagy magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar 

állampolgárok (a továbbiakban: agrárágazatban dolgozó), a 

határátlépésre, a Magyarország területén tartózkodásra, az 

áthaladásra, az útvonalra, a megállási lehetőségekre, 

a  humanitárius tranzitforgalomra vonatkozó különös 

közlekedésre vonatkozó szabályokat, valamint – kizárólag 

a c) pont szerinti esetben – a munkahelyi karanténra 

vonatkozó szabályokat határozatban is megállapíthat. 

182/2020. (V. 4.) Korm. rendelet 

az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést 

okozó humánjárvány vonatkozásában 

a Garantiqa Krízis Garanciaprogrammal 

kapcsolatos eljárások elektronikus útjáról 

A Garantiqa Zrt., valamint a Garanciaprogramban részt vevő, 

E-ügyintézési tv. szerinti gazdálkodó szervezet egymással 

elektronikus úton tart kapcsolatot a Garanciaprogrammal 

kapcsolatos eljárásban. 

181/2020. (V. 4.) Korm. rendelet 

az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést 

okozó humánjárvány vonatkozásában 

elrendelt hatósági házi karantén 

elektronikus ellenőrzéséről 

A 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet szerinti hatósági házi 

karantén szabályainak betartását a rendőrség ellenőrzi. A 

rendelet meghatározza a hatósági házi karantén szabályai 

betartásának az érintett nagykorú cselekvőképes személy 

mozgását nyomon követő, valamint az arcképmásának és 

általa megadott egészségügyi adatainak továbbítására 

alkalmas elektronikus szoftver alkalmazásának feltételeit. A 

szoftver alkalmazására kizárólag az érintett beleegyezésével, 

önkéntes alapon kerülhet sor. 

180/2020. (V. 4.) Korm. rendelet 

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében 

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes 

agrárszabályozási tárgyú rendelkezések 

eltérő alkalmazásáról szóló 122/2020. (IV. 

16.) Korm. rendelet módosításáról 

 

* az alaprendeletbe beépült 

A rendelet szerint az ideiglenes mezőgazdasági őstermelői 

igazolványnak 2020. május 31. után történő kiállítása esetén 

az ideiglenes igazolvány 2020. december 31-ig igazolja, hogy 

a mezőgazdasági őstermelő őstermelői tevékenységet folytat, 

és jogosult a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó 

rendelkezések szerinti adózásra. 

A rendelet értelmében 2009. évi XCV. törvény szerinti 

tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül, ha a 

beszállítóval szemben a kereskedő a beszerzési árat a 

beszállító tiltakozása ellenére egyoldalúan csökkenti, vagy 

más, a beszállítónak anyagi vagy erkölcsi veszteséget okozó 

eszközzel fenyegeti. 

179/2020. (V. 4.) Korm. rendelet 

a veszélyhelyzet idején az egyes 

A rendelet veszélyhelyzet megszűnéséig a koronavírusos 

megbetegedések megelőzése, megismerése, felderítése, 



6 

adatvédelmi és adatigénylési 

rendelkezésektől való eltérésről 

valamint továbbterjedésének megakadályozása érdekében – 

ehhez kapcsolódóan az állami szervek összehangolt 

feladatellátásának megszervezését is ideértve – az ezen 

adatkezelési célból kezelt személyes adat kezelése, valamint 

az ehhez kapcsolódó kérelmek, tájékoztatások, illetve 

eljárások tekintetében, valamint az Infotv. szerinti, a 

közérdekű és a közérdekből nyilvános adat megismerésére 

irányuló igények tekintetében különös szabályokról 

rendelkezik. 

178/2020. (V. 4.) Korm. rendelet 

a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 

szerinti teljes hiteldíj mutató számítására 

és közzétételére vonatkozó 

részletszabályokról 

A 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott 

teljes hiteldíj mutató kiszámításakor a hitelszerződés kapcsán 

fizetendő összes díjnak a 62/2020. (III. 24.) Korm. rendelet 

4.  § (1) bekezdésében meghatározott időpontig alkalmazott 

mértékét kell figyelembe venni (kedvezményes THM). 

177/2020. (V. 4.) Korm. rendelet 

EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal nem 

rendelkező egyéni légzésvédő eszközök és 

a használat után fertőtlenített egyéni 

légzésvédő eszközök vizsgálatáról, 

felhasználásáról, az egyes munkavédelmi 

célú időszakos felülvizsgálatok 

elhalasztásáról, a munkavégzéshez 

szükséges kezelői jogosítványok orvosi 

érvényességének meghosszabbításáról, 

valamint az egyes időszakos 

felülvizsgálatok elhalasztásáról 

A rendelet EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal nem rendelkező 

egyéni légzésvédő eszközök (maszkok) és a használat után 

fertőtlenített egyéni maszkok vizsgálatára és felhasználására 

vonatkozó szabályokat állapít meg a veszélyhelyzet idejére. 

A rendelet meghatározza továbbá azokat a munkavédelmi 

célú időszakos felülvizsgálatokat, amelyek veszélyhelyzet 

megszűnését követő 60. napig elhalaszthatók. 

A jogszabály egyes, tűzvédelemhez kapcsolódó műszaki 

berendezések, készülékek, szerkezetek időszakos 

felülvizsgálati, karbantartási kötelezettségével összefüggő 

előírások veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 

alkalmazásáról (különösen az ilyen tevékenységek 

halaszthatóságáról) is rendelkezik. 

176/2020. (V. 4.) Korm. rendelet 

a kapcsolattartásra és a távoltartásra 

a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó 

eltérő intézkedésekről 

A rendelet a veszélyhelyzet idejére kapcsolattartásra 

vonatkozó eltérő rendelkezéseket állapít meg, amelyek 

járványügyi intézkedéssel vannak összefüggésben.  

173/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 

a központi költségvetés terhére nyújtott, 

a veszélyhelyzet elhárítása és 

következményeinek enyhítése érdekében 

nélkülözhetetlenül szükséges és egyéb 

támogatásoknak a veszélyhelyzethez 

igazodó különleges szabályairól 

A rendelet a veszélyhelyzet időtartamára, a központi 

költségvetés terhére a veszélyhelyzet elhárítása és 

következményeinek enyhítése érdekében vagy egyéb okból 

nyújtott költségvetési támogatások tekintetében az 

államháztartásról szóló törvényben foglaltaktól eltérő 

különös szabályokat állapít meg. 

172/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 

a veszélyhelyzettel összefüggésben a 

kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. 

törvény egyes rendelkezéseinek eltérő 

alkalmazásáról 

A rendelet értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt 

a kereskedelemről szóló törvényt úgy kell alkalmazni, hogy 

a helyi termelői piacon a piac fekvése szerinti megyében 

vagy a piac 40 km-es körzetében vagy Budapesten fekvő 

helyi termelői piacon az ország területén bárhol működő 

szociális szövetkezet is értékesítheti termékeit. 

171/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 

a koronavírus világjárvány gazdasági 

hatásainak mérséklése érdekében 

a beruházások társasági adózási 

korlátjának enyhítéséről 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvénytől 

eltérően az adózás előtti eredményt csökkenti a társasági adó 

alanya által az eredménytartaléknak az adóévben lekötött 

tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött 

tartalékként kimutatott összege. 

170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 

a sportrendezvényekkel és 

sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről 

Magyarország egész területén sportrendezvény nézők nélkül, 

zárt körülmények között megtartható, valamint a 

sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, 
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a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való 

részvétel megengedett. 

169/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 

a kijárási korlátozás Budapest fővárosban 

és Pest megye területén való 

fenntartásáról 

A rendelet értelmében a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. 

(III. 27.) Korm. rendelet és a kijárási korlátozás 

meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet 

hatálya Budapest főváros és Pest megye területére terjed ki. 

168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 

a védelmi intézkedésekről 

A kijárási korlátozások Magyarország területén – Budapest 

főváros és Pest megye kivételével – megszűnnek, ugyanakkor 

ezen a területen ún. védelmi intézkedések alkalmazandók. 

- Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a 

közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb 

mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint 

legalább 1,5 méter távolságot (a továbbiakban: védőtávolság) 

tartani. 

- Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és 

tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat 

és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, 

kendő) viselni. 

- Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által 

látogatható. 

- A vendéglátó üzlet kerthelyiségében vagy teraszán 

a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása 

megengedett. 

- A strand, a szabadtéri fürdő, a szabadtéri múzeum, állatkert 

nyitva tarthat és látogatható. 

- A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól 

eltérően vallási közösség szertartása, továbbá a polgári 

házasságkötés és temetés tartható. 

- A felsőoktatási intézmény a hallgatók által a rektor döntése 

szerinti rendben látogatható. A felsőoktatási intézmény 

kollégiuma hallgatók általi látogatása tilos. 

- Lényeges elem, hogy a látogatható üzletek, intézmények, 

stb. tekintetében a védőtávolság megtartása kötelező, ez az 

intézmény üzemeltetőjének a felelőssége. 

A rendelet fenntartja az idősekre vonatkozó védelmi 

intézkedéseket (boltlátogatás 9 és 12 óra között), valamint 

felhatalmazást kap a települési önkormányzat polgármestere, 

hogy önkormányzati rendeletben határozza meg a településen 

működő piac nyitvatartásának és a 65. életévüket betöltött 

személyek általi látogatásának szabályait. 

160/2020. (IV. 29.) Korm. rendelet 

a virágüzletek anyák napi nyitvatartásáról 

Az anyák napjára tekintettel 2020. május 1-jén, 2-án és 3-án 

az elsősorban dísznövényt árusító üzlet (virágüzlet) 

korlátozás nélkül nyitva tarthat. 

159/2020. (IV. 29.) Korm. rendelet 

a veszélyhelyzet során az érettségi vizsga 

teljesítésével összefüggő rendelkezésekről 

A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. 

rendelet szerinti alapos indoknak minősül az érettségi vizsga 

letételének biztosításával összefüggő tevékenység végzése. 

157/2020. (IV. 29.) Korm. rendelet 

a veszélyhelyzet során elrendelt egyes 

egészségügyi intézkedésekről 

A rendelet szerint a veszélyhelyzet ideje alatt az 

egészségügyi szolgáltatás nyújtásának és finanszírozási 

elszámolásának nem feltétele a beteg személyes jelenléte, ha 

az ellátás sajátosságai és orvosszakmai megítélése ezt 

lehetővé teszik (telemedicina). A rendelet meghatározza a 

telemedicinának minősülő tevékenységeket. 
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A rendelet rendezi a telemedicina finanszírozásával 

összefüggő társadalombiztosítási szabályokat. 

152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet 

a veszélyhelyzet során a gyermekek 

napközbeni felügyeletével kapcsolatos 

intézkedésekről 

A települési önkormányzat, illetve a  fővárosi kerület 

polgármestere, a veszélyhelyzettel kapcsolatban elrendelt 

rendkívüli szünet idejére köteles megszervezni a bölcsődés és 

óvodás korú gyermekek napközbeni felügyeletét – legfeljebb 

munkanapokon 6 és 18 óra között – azon, fertőző 

betegségben nem szenvedő gyermekek számára, akiknek 

szülője vagy más törvényes képviselője – munkavégzés vagy 

más ok miatt – ezt igényli. A rendelet a munkahelyi 

gyermekfelügyelet lehetőségéről is rendelkezik. 

148/2020. (IV. 23.) Korm. rendelet a 

kijárási korlátozással összefüggésben 

hétvégére meghozható önkormányzati 

intézkedésekről 

2020. április 25. (szombat) 00.00 órától 2020. április 26. 

(vasárnap) 24.00 óráig terjedő időtartamra a települési – 

ideértve a fővárosi és a kerületi – önkormányzat rendelettel 

a település, illetve a fővárosi kerület vonatkozásában a kijárás 

korlátozásra az erről szóló kormányrendeletben foglaltaktól 

szigorúbb szabályokat állapíthat meg. 

145/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet a 

Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében 

a veszélyhelyzetre tekintettel a pénzügyi 

ágazat rugalmas működése érdekében 

szükséges intézkedésekről 

A jogszabály legfontosabb rendelkezése, hogy a Magyar 

Nemzeti Bankról szóló törvény 39. § (1) bekezdésében 

meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyek és 

szervezetek által megkötött szerződések vonatkozásában 

az  ügyfelek nyilatkozattételi, okiratbenyújtási, elállási és 

bejelentési kötelezettségének teljesítése a  veszélyhelyzet 

ideje alatt a  veszélyhelyzet okán nem volt lehetséges, akkor 

a  veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül 

teljesített nyilatkozattételi, okiratbenyújtási, elállási és 

bejelentési kötelezettség határidőben teljesítettnek minősül. 

144/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet a 

Gazdaságvédelmi Akcióterv Család- és 

nyugdíjasvédelmi programja keretében 

a családok anyagi biztonságának erősítése 

érdekében szükséges egyes 

rendelkezésekről 

A veszélyhelyzetre tekintettel a családok anyagi 

biztonságának erősítése érdekében hozott 

kormányrendeletekben foglalt határidők, amennyiben a 

veszélyhelyzet időtartama alatt járnának le, úgy azok a 

veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig 

meghosszabbodnak. 

143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet a 

veszélyhelyzet ideje alatt egyes 

településfejlesztési, településrendezési, 

településképi, építésügyi és 

örökségvédelmi, valamint közigazgatási 

hatósági eljárási szabályok eltérő 

alkalmazásáról 

A rendelet építésügyi tárgyú szabályozással, 

településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, 

valamint a településképi követelmények egyeztetésével, 

közigazgatási hatósági eljárással, továbbá egyes építésügyi és 

örökségvédelmi eljárásokkal kapcsolatos eltérő 

rendelkezéseket állapít meg veszélyhelyzet idejére 

(elektronikus útra terelés, engedélyek hatályának 

meghosszabbítása). 

142/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet a 

veszélyhelyzet idején alkalmazandó egyes 

munkajogi szabályokról 

A veszélyhelyzet ideje alatt a  Magyar Labdarúgó Szövetség 

által kiírt versenyrendszerben szereplő sportszervezet 

az általa labdarúgás sportágban, illetve a szakszövetség által 

kiírt versenyrendszerben szereplő sportszervezet az általa 

egyéb látvány-csapatsportágban munkaviszony vagy 

megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott hivatásos 

sportolót, illetve munkaviszony vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott 

sportszakembert megillető rendszeres havi díjazást írásbeli 

nyilatkozatával egyoldalúan csökkentheti, legfeljebb 70%-al. 

141/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet a 

kutató-fejlesztő tevékenységet végző 

munkavállalók veszélyhelyzet idején 

megvalósuló foglalkoztatásának 

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében 

A rendelet a kutató-fejlesztő tevékenységet végző 

munkavállalók és veszélyhelyzet idején történő csökkentett 

munkaidős foglalkoztatottak Gazdaságvédelmi Akcióterv 

keretében történő támogatása tekintetében, a vonatkozó 

kormányrendeletek módosításával további kedvezményeket 
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történő támogatásáról szóló 103/2020. 

(IV. 10.) Korm. rendelet, valamint 

a veszélyhelyzet idején történő 

csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak 

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében 

történő támogatásáról szóló 105/2020. 

(IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról 

és könnyítéseket állapít meg, amelyek közül a legfontosabb, 

hogy a továbbiakban csökkentett munkaidőnek a 

veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő 

munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a 

módosítás előtti munkaszerződés szerinti huszonöt százalékát 

elérő, de a nyolcvanöt százalékát meg nem haladó 

részmunkaidő minősül. 

140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet a 

Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében 

a koronavírus-járvány gazdasági 

hatásainak mérséklése érdekében 

szükséges adózási könnyítésekről 

A rendelet főbb rendelkezései: 

- adóelőleg teljesítésével kapcsolatos könnyítések: az 

adózók az adóelőleg megállapítási és bevallási, 

illetve járulékelőleg megállapítási és bevallási 

kötelezettségnek 2020. szeptember 30-ig tehetnek 

eleget; 

- beszámolóval kapcsolatos kötelezettségek határideje 

– amennyiben azok e rendelet hatálybalépésének 

napja és 2020. szeptember 30. között esedékesek – 

2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak; 

- Széchenyi Pihenő Kártya formájában – béren kívüli 

juttatásként – adható összeg megemelkedik és mentes 

a szociális hozzájárulási adó alól; 

- 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött 

vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó 

alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére 

kötelezettnek nem kell beszednie, befizetne; 

- adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és az 

adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. 

törvény rendelkezéseitől eltérő szabályok kerülnek 

megállapításra; 

- a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli 

szabadságon lévő munkavállaló egészségügyi 

szolgáltatásra jogosult; 

- A szociális hozzájárulási adó mértékének 

csökkentése és az azzal összefüggő további eltérő 

rendelkezések is megállapításra kerülnek. 

137/2020. (IV. 20.) Korm. rendelet a 

Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 

veszélyhelyzetre tekintettel az egyes hitel-

, tőke- és garanciatermékekre vonatkozó 

eltérő rendelkezésekről 

A rendelet szerint a veszélyhelyzet megszűnéséig nem kell 

bejelenteni a Gazdasági Versenyhivatalnak a többségi állami 

tulajdonban lévő kockázati tőkealap vagy magántőkealap 

részvételével a koronavírus miatt szükségessé vált 

finanszírozási ügylettel megvalósuló összefonódást, amely 

révén a többségi állami tulajdonban lévő kockázati tőkealap 

vagy magántőkealap egyedül vagy más vállalkozásokkal 

közös, befektetésvédelmi célú irányítási jogokat szerez. 

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság csak 

korlátozottan vállalhat kezességet, garanciát, továbbá az 

állam – meghatározott feltételek fennállása esetén – a 

központi költségvetés terhére készfizető kezesként felel az 

MFB Zrt. által nyújtott bankári kötelezettségvállalásból 

fennálló fizetési kötelezettségek teljesítéséért. 

136/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet a Göd 

város közigazgatási területén különleges 

gazdasági övezet kijelöléséről 

A Kormány – a veszélyhelyzet által veszélybe sodort több 

mint ezerötszáz munkahely megvédése, valamint több mint 

kettőezer-ötszáz új munkahely megteremtése céljából – Göd 

város közigazgatási területén különleges gazdasági övezetet 

jelöl ki. 

135/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet a 

veszélyhelyzettel összefüggésben a 

nemzetgazdaság stabilitásának érdekében 

szükséges intézkedésekről 

A veszélyhelyzetre tekintettel a Kormány által 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

beruházássá nyilvánított, legalább 100 milliárd forint teljes 

költségigényű, a megye területének jelentős részére kiható 
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gazdasági jelentőségű és munkahelyek tömeges 

elvesztésének elkerülését, új beruházás vagy bővítés 

megvalósítását szolgáló helyszínt és annak közvetlen 

környezetét a Kormány rendeletében különleges gazdasági 

övezetté nyilváníthatja. 

132/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet a 

veszélyhelyzet során az elektronikus 

azonosítási feltételekkel, a végrehajtással 

és a médiaszolgáltatási díjjal kapcsolatos 

egyes jogszabályok eltérő alkalmazásáról 

A rendelet alapján a veszélyhelyzet megszűnéséig a 

minősített bizalmi szolgáltatás esetén a bizalmi szolgáltató a 

személyazonosságot videotechnológiás azonosítással is 

ellenőrizheti. A veszélyhelyzetre tekintettel a 

médiaszolgáltatási díjfizetésre kötelezettek mentesülnek a 

2020. év második negyedévre vonatkozó fizetési 

kötelezettség alól. 

131/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet a 

veszélyhelyzet idején egyes egyéni 

vállalkozói tevékenységek folytatása 

biztosításáról 

Az egyéni vállalkozó, aki a tevékenységének szünetelését 

2020. március 11. napja és 2020. március 30. napja között 

jelentette be, a rendelet hatálybalépését követő 15. napig 

bejelentheti a tevékenységének szünetelése iránti bejelentés 

visszavonását vagy szüneteltetett tevékenységének 

folytatását. 

130/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet a 

Pénzügyi Békéltető Testület 

veszélyhelyzet alatti eljárásáról 

A veszélyhelyzet megszűnéséig a Pénzügyi Békéltető 

Testület – amennyiben a kérelmező ahhoz hozzájárul – 

írásban folytatja le az eljárást. Ha a kérelmező az eljárás 

írásban történő lefolytatásához nem járul hozzá, az eljárás a 

veszélyhelyzet megszűnéséig, illetve annak megszűnését 

követő 21. napig szünetel. 

129/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet a 

veszélyhelyzet ideje alatt a közvetítői 

tevékenységet és a megelőző pártfogói 

tevékenységet érintő egyes 

intézkedésekről 

A rendelet közvetítői eljárás és a pártfogói felügyelővel való 

kapcsolattartás során az elektronikus, illetve 

telekommunikációs kapcsolattartás lehetőségéről rendelkezik. 

128/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet a 

veszélyhelyzet során teendő intézkedések 

keretében gazdálkodó szervezet 

működésének a magyar állam felügyelete 

alá vonásáról 

A Kormány elrendeli a KARTONPACK Dobozipari 

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság magyar állam 

felügyelete alá vonását. A magyar állam nevében a 

tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kormányzati 

feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztos jár el. 

127/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet a 

Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében 

a veszélyhelyzet során a Magyar Export-

Import Bank Részvénytársaságról és 

a Magyar Exporthitel Biztosító 

Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. 

törvény eltérő rendelkezéseiről 

 A rendelet Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról 

és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 

1994. évi XLII. törvény rendelkezéseitől eltérő szabályokat 

állapít meg a veszélyhelyzet idejére, úgy mint például az 

alábbiak: 

- Az Eximbank jogosult bel- és külföldi alternatív 

befektetési alap alapításához vagy ahhoz történő 

csatlakozáshoz kapcsolódóan befektetési jegyet 

jegyezni vagy megszerezni. 

- Az Eximbank jogosult alternatív befektetési 

alapkezelőt alapítani vagy abban részesedést 

szerezni.  

- A veszélyhelyzet megszűnéséig, de legkésőbb 2020. 

december 31-ig az ügyfél az Eximbank által 

folyósított kölcsönt bármely pénzügyi intézmény 

által folyósított kölcsön kiváltására is fordíthatja, ha 

a kiváltandó kölcsön megfelel a törvényben 

meghatározott hitelcéloknak. 

125/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet a 

szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 

törvény oktatási célú szabad 

felhasználásai alkalmazásának 

A rendelet legfontosabb rendelkezése, hogy a szerzői 

jogokról szóló törvényben foglaltaktól eltérően nem 

szükséges a  szerző, továbbá szomszédos jogi jogosult 

engedélye az átvevő mű többszörözéséhez és terjesztéséhez, 
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a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő 

szabályairól 

ha azt az  irányadó jogszabályoknak megfelelően tankönyvvé 

vagy segédkönyvvé nyilvánítják, és a címoldalon az iskolai 

célt feltüntetik, vagy iskolai oktatás céljából az  iskolai 

oktatás helyszínén történő digitális formában, elektronikus 

eszközön történő felhasználásához, illetve biztonságos 

elektronikus hálózaton keresztül történő nyilvánossághoz 

közvetítéséhez, feltéve, hogy e felhasználásokra nem 

üzletszerűen kerül sor.  

124/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet a 

veszélyhelyzetre tekintettel a kollektív 

befektetési formákra és az önkéntes 

nyugdíjpénztárakra vonatkozó eltérő 

rendelkezésekről 

A rendelet szerint kollektív befektetési formák befektetési és 

hitelfelvételi szabályairól szóló kormányrendelet 27.  § (1) 

bekezdésében, valamint 42.  § (1) bekezdésében 

meghatározottakon túl a nyilvános, nyílt végű alternatív 

befektetési alap (ABA) kizárólag likviditási célból a 

monetáris politikai eszköztár keretében, eszközeinek 30 

százaléka erejéig is felvehet hitelt, 5 évet meg nem haladó 

futamidőre.  

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár a működési és a 

likviditási tartalék fedezete mellett legfeljebb 5 éves lejáratú 

hitelt vagy kölcsönt is felvehet monetáris politikai eszköztár 

keretében, amely kamatokkal növelt összege a hitelfelvétel, 

illetve a kölcsön folyósításának időpontjában nem haladhatja 

meg a két tartalék együttes állományának 50%-át. 

123/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet a 

vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség 

veszélyhelyzet idején történő teljesítéséről 

A mezőgazdasági vízszolgáltatást igénybe vevő vízhasználó a 

veszélyhelyzet idejére mentesül a vízkészletjárulék-fizetési 

kötelezettség alól. A vízhasználó a veszélyhelyzet idejére 

esedékes vízkészletjárulékot az általa ténylegesen felhasznált 

vízmennyiség után fizeti meg, ha az általa igénybe vett 

vízmennyiség a  vízjogi engedélyben megjelölt vízmennyiség 

nyolcvan százalékát azért nem éri el, mert a  veszélyhelyzet 

miatt a  vízhasználó a  vízhasználattal járó tevékenységét 

szüneteltette vagy jelentős mértékben csökkentette. 

122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet a 

Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében 

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes 

agrárszabályozási tárgyú rendelkezések 

eltérő alkalmazásáról 

A rendelet – többek között – agrár-, illetve vidékfejlesztési 

támogatások igénybevételével kapcsolatban állapít meg 

különös szabályokat. Kiemelendő rendelkezései továbbá: 

- 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 3. § 

(1) bekezdésében meghatározott ágazatokban 

működő felügyeleti díj fizetésére kötelezettnek 2020. 

évben a felügyeleti díj bevallására vonatkozó 

kötelezettségét és az első részlet megfizetését 2020. 

szeptember 30-ig kell teljesítenie; 

- A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek 

árverés útján történő értékesítésére a veszélyhelyzet 

ideje alatt nem kerülhet sor azzal, hogy a vonatkozó 

határidők a veszélyhelyzet megszűnését követő 

napon újrakezdődnek. 

121/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet a 

veszélyhelyzet ideje alatt egyes 

külszolgálattal kapcsolatos eltérő 

rendelkezésekről 

A veszélyhelyzet ideje alatt a tartós külszolgálati kihelyezés 

előtt álló kormánytisztviselő felkészítésének időtartama – a 

kihelyező vezető döntése alapján –legfeljebb a veszélyhelyzet 

megszűnése napjáig meghosszabbítható, amennyiben a tartós 

külszolgálat feltételei a kihelyező szervnél továbbra is 

fennállnak. 

120/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet a 

honvédelmi szervezetek személyi 

állományára a veszélyhelyzet ideje alatt 

alkalmazandó egyes eltérő szabályokról 

A rendelet honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. 

törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli 

intézkedésekről rendelkezik, például a más szervnél történő 

szolgálatteljesítéssel, egyenruha viseléssel, egészségi, 

a pszichikai és a fizikai alkalmasság rendszeres ellenőrzési 
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kötelezettséggel, szolgálati renddel vagy szolgálatteljesítési 

időkerettel kapcsolatban.  

A rendelet a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 

2018. évi CXIV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó 

rendkívüli intézkedéseket is megállapít, például a 

munkaidőre vagy a pihenőidőre vonatkozóan. 

119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet a 

veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 

2020. május–júniusi vizsgaidőszakban 

történő megszervezéséről 

A rendelet az érettségi vizsga általános szabályaitól 

az érettségi vizsga 2020. május–júniusi vizsgaidőszakára 

eltérő szabályokat állapít meg. A jogszabály legfontosabb 

rendelkezései, hogy érettségi vizsgatárgyak szóbeli és 

gyakorlati vizsgarészei – ha a rendelet eltérően nem 

rendelkezik – a vizsgaidőszakban nem kerülnek 

megszervezésre, valamint írásbeli érettségi vizsgákat 2020. 

május 4. és 2020. május 21. között kell lebonyolítani. 

118/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet a 

hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással 

összefüggésben meghozható 

önkormányzati intézkedésekről 

2020. április 18. (szombat) 00.00 órától 2020. április 19. 

(vasárnap) 24.00 óráig terjedő időtartamra a települési – 

ideértve a fővárosi és a kerületi – önkormányzat rendelettel 

a település, illetve a fővárosi kerület vonatkozásában a kijárás 

korlátozásra az erről szóló kormányrendeletben foglaltaktól 

szigorúbb szabályokat állapíthat meg. 

116/2020. (IV. 15.) Korm. rendelet a 

Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében 

a látvány-csapatsportok támogatásának 

eltérő szabályairól 

 A rendelet alapján a társasági adóról szóló törvényben 

foglaltaktól eltérően állapítható meg a támogatási igazolások 

összértéke, valamint a védekezéssel közvetlen 

összefüggésben felmerülő költségek a sportfejlesztési 

program módosítása nélkül elszámolhatóak. A rendelet 

továbbá a sportfejlesztési program további egy támogatási 

időszakkal történő meghosszabbítására irányuló kérelem, 

valamint sportfejlesztési támogatás összegének 

felhasználásáról történő elszámolásnak benyújtására 

rendelkezésre álló határidő meghosszabbításának feltételeiről 

rendelkezik.  

115/2020. (IV. 15.) Korm. rendelet a 

személygépkocsival közúti 

személyszállítást végző szolgáltatóknak 

a veszélyhelyzet során a lakosság 

ellátásában való részvételéről 

A személygépkocsival közúti személyszállítást végző 

szolgáltatóknak a 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet 1. § 

(1) bekezdésében meghatározott szerződés alapján végzett 

tevékenységük során a személygépkocsival díj ellenében 

végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) 

Korm. rendeletben, valamint ha a  helyi önkormányzat 

a  közigazgatási területén rendeletében meghatározott 

feltételekhez kötötte a személytaxi-szolgáltatatást folytató 

vállalkozások működését, akkor az ilyen rendeletben foglalt 

előírásokat nem kell alkalmazni. 

114/2020. (IV. 15.) Korm. rendelet a 

veszélyhelyzet során az első sikeres 

nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen 

nyelvből tett érettségi vizsga, valamint 

a közlekedési alapismeretek tanfolyam és 

vizsga díjához nyújtott támogatás 

érvényesítéséhez szükséges 

intézkedésekről 

Az a személy, aki az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt 

szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához vagy 

a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához 

támogatást kapott, és az erről szóló kormányrendeletekben 

meghatározott életkort a veszélyhelyzet időtartama alatt tölti 

be, az állami támogatásra való jogosultságát jelen rendeletben 

foglaltak szerint érvényesítheti. 

 

109/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet a 

Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása 

érdekében a Járványügyi Alap feltöltését 

szolgáló kiskereskedelmi adóról 

 A kiskereskedelmi tevékenységet üzletszerűen végző kül- 

vagy belföldi illetőségű személy vagy szervezet 

az adókötelezettségét a veszélyhelyzet megszűnését magában 

foglaló adóévet követő vagy – ha az adóéve a veszélyhelyzet 

idején ér véget, akkor – a veszélyhelyzet megszűnését követő 

30. napig állapítja meg és vallja be. 

108/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet a A hitelintézetek a járványügyi helyzettel összefüggésben, 



13 

Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása 

érdekében a Járványügyi Alap feltöltését 

szolgáló, hitelintézetek járványügyi 

helyzettel összefüggő különadójáról 

a 2020. adóévre vonatkozóan különadó megállapítására, 

bevallására és fizetésére kötelezettek. 

105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a 

veszélyhelyzet idején történő csökkentett 

munkaidős foglalkoztatásnak 

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében 

történő támogatásáról 

A rendelet arról rendelkezik, hogy a veszélyhelyzettel 

összefüggő gazdasági okból támogatást milyen feltételek 

mellett nyújt a kormányhivatal a munkavállaló és munkaadó 

együttes kérelmére a munkavállaló részére. 

104/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a 

koronavírus világjárvány 

nemzetgazdaságot érintő hatásának 

enyhítése érdekében szükséges azonnali 

intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) 

Korm. rendelet munkajogi szabályainak 

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében 

történő kiegészítéséről 

A veszélyhelyzetre tekintettel – az Mt. szabályaitól eltérően – 

a munkáltató legfeljebb huszonnégy havi munkaidőkeretet 

rendelhet el. A munkáltató a rendelet hatályba lépését 

megelőzően elrendelt munkaidőkeretet jogosult így 

meghosszabbítani. 

103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a 

kutató-fejlesztő tevékenységet végző 

munkavállalók veszélyhelyzet idején 

megvalósuló foglalkoztatásának 

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében 

történő támogatásáról 

A kormányhivatal a veszélyhelyzettel összefüggő gazdasági 

okból támogatást nyújt kutató-fejlesztőt foglalkoztató – 

kivéve költségvetési szerv – munkáltató kérelmére a 

rendeletben meghatározott feltételek szerint. 

102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a 

veszélyhelyzet során a személy- és 

vagyonegyesítő szervezetek működésére 

vonatkozó eltérő rendelkezésekről 

A rendelet a jogi személyekre, társasházakra, közjegyzőkre, 

ügyvédekre, köztestületekre, igazságügyi szakértőkre, illetve 

bírósági végrehajtásra vonatkozó törvényi szabályozástól 

eltérő rendelkezéseket állapít meg veszélyhelyzet idejére. 

101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a 

veszélyhelyzet során teendő egyes, 

a felsőoktatási intézményeket és 

a hallgatókat érintő intézkedésekről 

A veszélyhelyzet idejére a rendelet felsőoktatási 

intézményeket és a hallgatókat érintő különös szabályokat 

állapít meg, például nyelvvizsga bizonyítvánnyal, oklevél 

megszerzéssel vagy rendészeti felsőoktatással kapcsolatban. 

100/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet az 

egészségügyi oxigénnel kapcsolatosan a 

veszélyhelyzet idején alkalmazandó 

szabályokról 

A veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi ellátások során a 

bentlakásos szociális intézmény az egészségügyi oxigén 

beteg részére történő kiszolgáltatásával összefüggésben az 

azonos ellátást fekvőbeteg-ellátás keretében nyújtó 

egészségügyi intézménnyel egy tekintet alá tartozik. 

99/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet egyes 

gyógyszerek veszélyhelyzet idején történő 

alkalmazásának szabályairól 

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, 

a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 

2005. évi XCV. törvény 25/C.  §-át a járvány kezelésével 

összefüggő eljárások tekintetében a veszélyhelyzet 

megszűnéséig a rendeltben foglalt eltérésekkel kell 

alkalmazni. 

98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet egyes 

fejlesztéspolitikai tárgyú 

kormányrendeletek egyes 

rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje 

alatt történő eltérő alkalmazásáról 

 A jogszabály a veszélyhelyzet megszűnéséig az egyes 

európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjével kapcsolatban állapít meg külön 

96/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a 

Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében 

a veszélyhelyzet okán felvehető hallgatói 

hitelről 

Veszélyhelyzet miatt a hitelfelvevő legfeljebb 500 000 forint 

összegű szabad felhasználású hallgatói hitelre jogosult 

megélhetési költségei finanszírozásához, vagy 

felnőttképzésben részt vevő személy hitelfelvevőként 

legfeljebb 1 200 000 forint összegű szabad felhasználású 

hitelt igényelhet felnőttképzésben történő részvétele 

időszakában felmerülő megélhetési költségei okán. 

95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet a kijárási A 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelettel elrendelt kijárási 
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korlátozás meghosszabbításáról korlátozás – annak visszavonásáig – meghosszabbodik. A 

húsvéti ünnepek idejére – rendkívüli intézkedésként – 

a települési (ideértve fővárosi és kerületi) önkormányzat 

rendelettel a kijárás korlátozására a jelen rendeletben 

foglaltaktól szigorúbb szabályokat állapíthat meg. 

93/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 

a veszélyhelyzet során alkalmazandó 

egyes adatkezelési és közlekedési tárgyú 

szabályokról szóló Korm. rendelet 

Az Operatív Törzs a koronavírusos megbetegedések 

megelőzése, megismerése, felderítése és továbbterjedésének 

megakadályozása, valamint az állami szervek összehangolt 

feladatellátása céljából bármely szervtől adatszolgáltatást 

kérhet, illetve jogosult megismerni a koronavírusos 

megbetegedéssel vagy annak gyanújával érintett személyek, 

az ilyen személlyel kapcsolatban álló vagy kapcsolatba került 

személyek személyes adatait. 

A közlekedésért felelős miniszter egyedi határozatban a 

közlekedés biztosítását szolgáló eltérő rendet, közlekedési 

korlátozást vagy közlekedési tilalmat állapíthat meg. 

92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 

a Magyarország 2020. évi központi 

költségvetésének a veszélyhelyzettel 

összefüggő eltérő szabályairól 

A veszélyhelyzet megszűnéséig a Magyarország 2020. évi 

központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény és 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

rendelkezéseitől, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Alapra 

irányadó jogszabályi rendelkezéseitől eltérő rendelkezések 

megállapítása. 

A Járvány Elleni Védekezési Alap, a Gazdaságvédelmi Alap 

és az Európai Unióból Érkező Járvány Elleni Támogatások 

Alapja létrehozása. 

91/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 

a Széchenyi Pihenő Kártya 

felhasználásának veszélyhelyzettel 

kapcsolatos különös szabályairól 

A veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig a 

pénzforgalmi szolgáltató a Széchenyi Pihenő Kártya 

juttatásként átutalt, fel nem használt pénzeszköz erejéig és 

annak terhére a munkavállalóval szemben díjat nem 

számíthat fel. 

90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 

a veszélyhelyzet kihirdetésével 

összefüggésben egyes büntetés-

végrehajtási szabályok módosításáról 

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések 

és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi 

CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) rendelkezéseitől 

való eltérések. 

A szabadságvesztés, az elzárás végrehajtásával összefüggő 

szigorítások a járvány terjedését megelőzendő. 

89/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 

a veszélyhelyzet ideje alatt az egyes 

nemzetközi bűnügyi jogsegély eljárásokat 

érintő intézkedésekről 

A rendelet a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. 

évi XXXVIII. törvény és az Európai Unió tagállamaival 

folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi 

CLXXX. törvény rendelkezéseitől eltérő szabályokat állapít 

meg különösen a kiadatással, illetve az átvétellel 

összefüggésben. 

88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 

a veszélyhelyzet során teendő, egyes 

szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal 

kapcsolatos intézkedésekről, valamint a 

szociális szolgáltatásoknak a 

veszélyhelyzet során elrendelt működési 

rendjéről 

A rendelet a veszélyhelyzet során alkalmazandó, a szociális 

és gyermekvédelmi ellátások igénylésével, felülvizsgálatával 

kapcsolatos egyszerűsítő szabályokat tartalmazza. 

A rendelet lehetővé teszi, hogy a szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi intézményekben élők folyamatos 

ellátásának biztosítása, illetve az otthonukban élő, elsősorban 

idős rászorulók szociális alapszolgáltatásának biztosítása 

érdekében a szociális szektorban dolgozók a 

munkaszerződéstől, kinevezéstől eltérő foglalkoztatás útján 

kirendelhetők legyenek szociális szolgáltatóhoz, szociális 

intézményhez, gyermekek átmeneti gondozását nyújtó 
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intézményhez vagy gyermekvédelmi intézményhez. 

87/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 

a várakozási díj megfizetésének a 

veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő 

szabályairól 

A veszélyhelyzet ideje alatt  

a) a helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat 

tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, 

terek, parkok és egyéb közterületek, valamint 

b) az országos közutak, valamint az állam tulajdonában álló 

közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és 

egyéb közterületek 

várakozási területeinek a járművel történő, várakozási célú 

használatáért várakozási díjat nem kell fizetni.  

86/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 

a veszélyhelyzet során alkalmazandó 

egyes honvédelmi tárgyú szabályokról 

A honvédekre vonatkozó speciális szabályok megállapítása 

(pl. lemondási tilalom, egyoldalú szerződésbontási tilalom). 

A veszélyhelyzet ideje alatt a létfontosságú rendszerekkel és 

létesítményekkel kapcsolatban speciális szabályokat állapít 

meg: a Honvédelmi Minisztériumnál összpontosul az új 

nemzeti létfontosságú rendszerelemek kijelölése, ellenőrzése. 

85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 

a veszélyhelyzet során alkalmazandó 

egyes belügyi és közigazgatási tárgyú 

szabályokról 

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek (rendőrség, 

tűzoltóság) személyi állományának hivatásos szolgálati 

jogviszonyára és rendvédelmi igazgatási szolgálati 

jogviszonyára vonatkozó különleges szabályokat állapít meg 

(például túlszolgálat, munkaidő kapcsán az állomány 

terhelhetősége növekszik, lemondás kizárása, stb.). 

Az alábbi törvények eltérő alkalmazásáról rendelkezik: 

szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 

beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény és a 

harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (kiutasítás 

kapcsán az azonnali jogvédelem kizárása), a 

szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 

szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 

törvény (eljárások egyszerűsítése). 

84/2020. (IV. 3.) Korm. rendelet 

a postai szolgáltatások biztosításának a 

veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő 

szabályairól 

A postai szolgáltatásokkal összefüggésben a járványügyi 

helyzetre tekintettel megvalósuló egyszerűsítések (átvétel, 

kézbesítés, tértivevényes küldemények kézbesítése, stb.) 

83/2020. (IV. 3.) Korm. rendelet 

a veszélyhelyzet során alkalmazandó 

egyes egészségügyi intézkedésekről 

Az Operatív Törzs hozzáférhet a rendelet alapján 

egészségügyi személyes adatokhoz. 

Az egészségügyi oktatásban résztvevő középiskolai, illetve 

felsőoktatási tanulók berendelhetők egészségügyi 

intézményhez munkavégzésre. 

A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba 

hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) 

Korm. rendelet szerinti, fertőtlenítésre használt biocid termék 

gyártásával összefüggő szabályok egyszerűsödnek. 

82/2020. (IV. 3.) Korm. rendelet 

a veszélyhelyzet során egyes 

orvostechnikai eszközök, valamint egyéni 

védőeszközök beszerzésével összefüggő 

intézkedésekről 

A veszélyhelyzet során egyes orvostechnikai eszközök, 

valamint egyéni védőeszközök beszerzésével összefüggő 

egyszerűsítés, amelynek az a lényege, hogy Állami 

Egészségügyi Ellátó Központ nevében bármelyik 

költségvetési szerv vagy állami tulajdonú gazdasági társaság 

beszerzést folytathat le. 

81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet A Kormány veszélyhelyzet során a veszélyhelyzet 



16 

az egészség és élet megóvása, valamint a 

nemzetgazdaság helyreállítása érdekében 

elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos 

rendkívüli intézkedésekről 

(Angolul: 

http://njt.hu/translated/doc/J2020R0081K

_20200402_FIN.pdf) 

elhárításáért felelős kormánytagként a miniszterelnököt jelöli 

ki. 

A külföldről érkező nem magyar állampolgárok 

személyforgalomban Magyarország területére –rendeletben 

meghatározott kivétellel – nem léphetnek be. A külföldről 

érkező magyar állampolgárok esetében házi karantén 

szabályok bevezetése. 

A járványügy zárlatot be nem tartó nem magyar 

állampolgárok Magyarország területéről kiutasításra, 

kitoloncolásra kerülnek a rendelet alapján. A járványügyi 

szabálysértés szigorítása (bírságmérték-emelés). 

A veszélyhelyzet alatt a magyar állampolgárok Magyarország 

területén hatályos, lejáró hivatalos okmányai a veszélyhelyzet 

megszűnését követő 15 napig érvényesek. A felsőoktatási 

intézmények hallgatók általi látogatása tilos. 

Az állami foglalkoztatottak csak kivételesen, engedéllyel 

utazhatnak külföldre. 

A rendelet tartalmazza a Magyar Honvédség feladatait 

veszélyhelyzet idejére (közreműködés a rendészeti feladatok 

ellátásában). 

74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet 

a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő 

egyes eljárásjogi intézkedésekről 

(Angolul: 

http://njt.hu/translated/doc/J2020R0074K

_20200331_FIN.pdf) 

A rendelet eljárásjogi egyszerűsítéseket, a veszélyhelyzetre 

tekintettel szükséges anyagi jogi és eljárásjogi szabályokat 

állapít meg. 

A rendelet az igazságügyi területhez tartozó főbb 

törvényeket, területeket érinti, például: a bírósági végrehajtás, 

a fizetési meghagyásos eljárás, a cégnyilvántartással és a civil 

szervezetek bírósági nyilvántartásával összefüggő eljárások, a 

polgári peres és bírósági polgári nemperes eljárások, a 

közigazgatási bírósági eljárások, a büntetőeljárás. 

73/2020. (III. 31.) Korm. rendelet 

a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli 

intézkedések hatályának 

meghosszabbításáról 

(Angolul: 

http://njt.hu/translated/doc/J2020R0073K

_20200331_FIN.pdf)  

A Kormány 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 

meghosszabbította korábbi rendeletek hatályát. 

  

http://njt.hu/translated/doc/J2020R0081K_20200402_FIN.pdf
http://njt.hu/translated/doc/J2020R0081K_20200402_FIN.pdf
http://njt.hu/translated/doc/J2020R0074K_20200331_FIN.pdf
http://njt.hu/translated/doc/J2020R0074K_20200331_FIN.pdf
http://njt.hu/translated/doc/J2020R0073K_20200331_FIN.pdf
http://njt.hu/translated/doc/J2020R0073K_20200331_FIN.pdf
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A KORONAVÍRUS ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL SZÓLÓ 2020. ÉVI XII. TÖRVÉNY (LEX COVID) 

HATÁLYBALÉPÉSÉT MEGELŐZŐEN MEGHOZOTT, MÉG HATÁLYBAN LÉVŐ VESZÉLYHELYZETI 

RENDELETEK 

A rendkívüli intézkedést tartalmazó 

kormányrendelet 
Tartalom, megjegyzés 

72/2020. (III. 28.) Korm. rendelet 

a kórházparancsnokról és az egészségügyi 

készlet védelméről 

(Angolul: 

http://njt.hu/translated/doc/J2020R0072K

_20200329_FIN.pdf)  

A költségvetési forrásból beszerzett egészségügyi készletek 

felhasználásának ellenőrzése az egészségügyi intézményhez 

rendelt kórházparancsnok feladata, akinek a rendészetért 

felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök megbízólevelet 

állít ki. A kórházparancsnokot a rendészetért felelős miniszter 

irányítja. A kórházparancsnoknak a járványveszéllyel 

összefüggő szabályok betartására, és az egészségügyi készlet 

megóvására vonatkozó javaslatát az egészségügyi intézmény 

vezetője köteles végrehajtani. A kórházparancsnok 

orvosszakmai kérdésekben nem tehet javaslatot, és nem 

hozhat döntést. 

A rendelet az egészségügyi készletek megóvásával 

kapcsolatos feladatokról rendelkezik, többletfeladatot 

biztosítva a rendőrségnek és a Magyar Honvédségnek. 

71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet  

kijárási korlátozásról 

(Angolul: 

http://njt.hu/translated/doc/J2020R0071K

_20200328_FIN.pdf) 

A rendelet a kijárási korlátozás szabályait tartalmazza. A 

rendelet értelmében mindenki köteles más emberekkel a 

szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – 

a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől 

lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. A 

lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás 

elhagyására csak a rendeletben meghatározott alapos 

indokkal kerülhet sor. 

2020. április 11-én hatályát fogja veszíteni, mert nem lett 

meghosszabbítva. 

70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet 

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 

(Angolul: 

http://njt.hu/translated/doc/J2020R0070K

_20200327_FIN.pdf) 

A felnőttképzésben a felnőttképzésről szóló 2013. évi 

LXXVII. törvény 2. § 8. pontja szerinti kontaktórás képzés 

nem tartható, és szakmai vizsga nem szervezhető. 

A veszélyhelyzet időtartama alatt a képzés kizárólag távolléti 

oktatásban, távoktatás formájában, digitális képzésként 

szervezhető meg abban az esetben is, ha azt jogszabály, 

támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, támogatói 

okirat vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé. 

69/2020. (III. 26.) Korm. rendelet 

az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést 

okozó humánjárvány megelőzése, illetve 

következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében elrendelt 

veszélyhelyzetben a költségvetési 

tartalékok felhasználására vonatkozó 

eltérő szabályokról 

A veszélyhelyzet ideje alatt nem kell alkalmazni a 2020. évi 

költségvetési törvény 4. § (6)–(8) bekezdésében és az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (3) 

bekezdésében meghatározott rendelkezéseket, valamint 

tartalék-előirányzatok felhasználására vonatkozó szabályokat 

azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a tartalék-

előirányzatok járvánnyal kapcsolatos felhasználásáról a 

Kormány helyett – az Operatív Törzs intézkedései alapján – 

az államháztartásért felelős miniszter dönt. 

http://njt.hu/translated/doc/J2020R0072K_20200329_FIN.pdf
http://njt.hu/translated/doc/J2020R0072K_20200329_FIN.pdf
http://njt.hu/translated/doc/J2020R0071K_20200328_FIN.pdf
http://njt.hu/translated/doc/J2020R0071K_20200328_FIN.pdf
http://njt.hu/translated/doc/J2020R0070K_20200327_FIN.pdf
http://njt.hu/translated/doc/J2020R0070K_20200327_FIN.pdf
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A rendkívüli intézkedést tartalmazó 

kormányrendelet 
Tartalom, megjegyzés 

(Angolul: 

http://njt.hu/translated/doc/J2020R0069K

_20200327_FIN.pdf)  

67/2020. (III. 26.) Korm. rendelet 

az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést 

okozó humánjárvány megelőzése, illetve 

következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében elrendelt 

veszélyhelyzet során történő 

gyógyszerellátással kapcsolatos 

intézkedésekről 

(Angolul: 

http://njt.hu/translated/doc/J2020R0067K

_20200327_FIN.pdf) 

A rendelet a gyógyszerészeti államigazgatási szervnek a 

veszélyhelyzet során a gyógyszerellátással kapcsolatos 

feladatairól rendelkezik. 

A gyógyszerészeti államigazgatási szerv egyes gyógyszerek, 

készítmények esetében az „Off-label alkalmazást” 

egyszerűsíti. 

64/2020. (III. 25.) Korm. rendelet 

az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést 

okozó humánjárvány megelőzése, illetve 

következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében elrendelt 

veszélyhelyzet során egyes gyógyszerek 

kivitelével kapcsolatos intézkedésekről 

(Angolul: 

http://njt.hu/translated/doc/J2020R0064K

_20200325_FIN.pdf) 

A rendelet értelmében a veszélyhelyzet idején tilos – 

meghatározott kivételekkel – hydroxychloroquine-sulfat 

hatóanyagot, valamint hydroxychloroquine-sulfat 

hatóanyagot tartalmazó gyógyszert és gyógyszergyártás 

köztes termékét Magyarországról gyógyszer-

nagykereskedelmi tevékenység, illetve bármely más 

üzletszerű forgalmazási tevékenység keretében kivinni. 

2020. április 11-én hatályát fogja veszíteni, mert nem lett 

meghosszabbítva. 

63/2020. (III. 24.) Korm. rendelet 

az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést 

okozó humánjárvány megelőzése, illetve 

következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében elrendelt 

veszélyhelyzet során az orvostudományi 

kutatásokkal kapcsolatos intézkedésekről 

(Angolul: 

http://njt.hu/translated/doc/J2020R0063K

_20200325_FIN.pdf) 

A veszélyhelyzet időtartama alatt a koronavírussal 

kapcsolatos, beavatkozással nem járó vizsgálatnak minősülő 

orvostudományi kutatásba bevonni kívánt cselekvőképes 

személy telekommunikációs eszköz útján is tájékoztatható, 

továbbá – személyes jelenlét helyett – telekommunikációs 

eszköz segítségével is lehetőség van a beleegyezés 

megadására. 

62/2020. (III. 24.) Korm. rendelet 

a koronavírus világjárvány 

nemzetgazdaságot érintő hatásának 

enyhítése érdekében szükséges azonnali 

intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) 

Korm. rendelet fizetési moratóriumra 

vonatkozó részletszabályairól 

(Angolul: 

Veszélyhelyzet idején fennálló fizetési moratóriummal 

kapcsolatos részletszabályok, ennek keretében ki kell emelni 

a kamatszámítási szabályokat, az érintett hiteltermékek 

részletezése, az adósok körének egyértelmű megállapítása. 

http://njt.hu/translated/doc/J2020R0069K_20200327_FIN.pdf
http://njt.hu/translated/doc/J2020R0069K_20200327_FIN.pdf
http://njt.hu/translated/doc/J2020R0067K_20200327_FIN.pdf
http://njt.hu/translated/doc/J2020R0067K_20200327_FIN.pdf
http://njt.hu/translated/doc/J2020R0064K_20200325_FIN.pdf
http://njt.hu/translated/doc/J2020R0064K_20200325_FIN.pdf
http://njt.hu/translated/doc/J2020R0063K_20200325_FIN.pdf
http://njt.hu/translated/doc/J2020R0063K_20200325_FIN.pdf
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A rendkívüli intézkedést tartalmazó 

kormányrendelet 
Tartalom, megjegyzés 

http://njt.hu/translated/doc/J2020R0062K

_20200325_FIN.pdf) 

61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet 

a koronavírus világjárvány 

nemzetgazdaságot érintő hatásának 

enyhítése érdekében szükséges azonnali 

intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) 

Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos 

részletszabályairól és egyes új 

intézkedésekről 

(Angolul: 

http://njt.hu/translated/doc/J2020R0061K

_20200327_FIN.pdf) 

A rendelet egyes adókötelezettségeket függeszt fel. Ennek 

keretében 

a) a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. 

törvény alapján fennálló szociális hozzájárulási adófizetési 

kötelezettséget nem kell teljesítenie egyes ágazatokban 

működő foglalkoztatónak, 

b) a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati 

adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerinti adózás 

egyszerűsítése vagy elengedése valósul meg egyes 

tevékenységeket végzők vonatkozásában, 

c) a turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezettség 

egyszerűsítése. 

60/2020. (III. 23.) Korm. rendelet 

a veszélyhelyzetre tekintettel az érintéses 

fizetések egészségügyi biztonsága 

növelése érdekében szükséges 

intézkedésekről 

(Angolul: 

http://njt.hu/translated/doc/J2020R0060K

_20200325_FIN.pdf) 

Az érintéses elektronikus fizetési művelet egyedi összege a 

tizenötezer forintot elérheti. 

59/2020. (III. 23.) Korm. rendelet 

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 gyermek 

gondozására, nevelésére tekintettel járó 

egyes egészségbiztosítási és 

családtámogatási ellátásokra való 

jogosultságok meghosszabbításáról  

(Angolul:http://njt.hu/translated/doc/J202

0R0059K_20200324_FIN.pdf) 

A rendelet értelmében fennálló jogosultságot a Gyed, a 

GYES és gyermeknevelési támogatás tekintetében a 

veszélyhelyzet ideje alatt továbbra is fennállónak kell 

tekinteni. 

A rendelet az ezzel összefüggő részletszabályokat állapítja 

meg. 

57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet 

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 végrehajtással 

kapcsolatban teendő intézkedésekről 

(Angolul: 

http://njt.hu/translated/doc/J2020R0057K

_20200324_FIN.pdf) 

A rendelet a veszélyhelyzet idejére alkalmazandó különleges 

szabályokról rendelkezik a bírósági végrehajtás tekintetében, 

valamint arról, hogy az adóvégrehajtásról szóló törvény 

szerint foganatosított végrehajtási eljárások szünetelnek a 

veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig. 

48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet A rendelet megállapítja az üzleten kívüli kereskedelmi 

http://njt.hu/translated/doc/J2020R0062K_20200325_FIN.pdf
http://njt.hu/translated/doc/J2020R0062K_20200325_FIN.pdf
http://njt.hu/translated/doc/J2020R0061K_20200327_FIN.pdf
http://njt.hu/translated/doc/J2020R0061K_20200327_FIN.pdf
http://njt.hu/translated/doc/J2020R0060K_20200325_FIN.pdf
http://njt.hu/translated/doc/J2020R0060K_20200325_FIN.pdf
http://njt.hu/translated/doc/J2020R0059K_20200324_FIN.pdf
http://njt.hu/translated/doc/J2020R0059K_20200324_FIN.pdf
http://njt.hu/translated/doc/J2020R0057K_20200324_FIN.pdf
http://njt.hu/translated/doc/J2020R0057K_20200324_FIN.pdf
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A rendkívüli intézkedést tartalmazó 

kormányrendelet 
Tartalom, megjegyzés 

az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést 

okozó humánjárvány megelőzése, illetve 

következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében elrendelt 

veszélyhelyzet során teendő 

intézkedésekről (IV.) 

(Angolul: 

http://njt.hu/translated/doc/J2020R0048K

_20200320_FIN.pdf) 

tevékenység és a csomagküldő kereskedelem veszélyhelyzeti 

szabályait. 

A rendelet a veszélyhelyzettel összefüggésben felmerült, az 

Operatív Törzs által indokoltnak ítélt költségek 

finanszírozásáról rendelkezik és ezzel összefüggésben 

államháztartás működésére vonatkozó egyszerűsített 

szabályokat állapít meg.  

A rendelet a koronavírus elleni védekezéssel összefüggő 

beszerzések szabályairól rendelkezik egyszerűsítve a 

közbeszerzésekről szóló törvény alkalmazását. 

47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 

a koronavírus világjárvány 

nemzetgazdaságot érintő hatásának 

enyhítése érdekében szükséges azonnali 

intézkedésekről 

(Angolul: 

http://njt.hu/translated/doc/J2020R0047K

_20200319_FIN.pdf) 

A veszélyhelyzet fennállása alatt az adósnak a hitelező által 

üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve 

pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve 

díjfizetési kötelezettsége akként módosul a rendelet alapján, 

hogy az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve 

díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap. 

A rendelet szerint a fizetési moratórium 2020. december 31-

éig tart, melynek időtartamát a Kormány rendeletével 

meghosszabbíthatja. 

A turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a 

szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a 

rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok 

tekintetében a nem lakás céljára szolgáló helyiségre 

vonatkozó bérleti szerződéseket 2020. június 30-áig nem 

lehet felmondással megszüntetni. Az ezekben az ágazatokban 

működő gazdasági egységekben 2020. március, április, május 

és június hónapokra a foglalkoztatott munkavállalók esetében 

a munkáltató mentesül a munkabér utáni közterhek 

megfizetése alól és jelentős járulékkedvezményben részesül. 

46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 

az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést 

okozó humánjárvány megelőzése, illetve 

következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében elrendelt 

veszélyhelyzet során teendő 

intézkedésekről (III.) 

(Angolul: 

http://njt.hu/translated/doc/J2020R0046K

_20200318_FIN.pdf) 

A rendelet főbb rendelkezései: 

- A kereskedelmi tevékenységek végzésének 

feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó 

üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak 

kivételével – az étel megrendelésének és átvételének 

kivétellel – tilos tartózkodni. 

- Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a 

háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai 

papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a 

gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-

töltőállomás és a dohánybolt kivételével a kereskedelemről 

szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja szerinti 

üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak 

kivételével tartózkodni tilos. 

- Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos a látogatása 

közösségi tereknek/egységeknek, pl. mozi. 

- A kormányhivatal által kiállított hivatalos okmányok 

kizárólag postai úton kerülnek kézbesítésre az ügyfeleknek, 

annak személyes átvételére az ügyfélszolgálatokon nincs 

lehetőség. 

41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet az élet- A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása Magyarország és a 

http://njt.hu/translated/doc/J2020R0048K_20200320_FIN.pdf
http://njt.hu/translated/doc/J2020R0048K_20200320_FIN.pdf
http://njt.hu/translated/doc/J2020R0047K_20200319_FIN.pdf
http://njt.hu/translated/doc/J2020R0047K_20200319_FIN.pdf
http://njt.hu/translated/doc/J2020R0046K_20200318_FIN.pdf
http://njt.hu/translated/doc/J2020R0046K_20200318_FIN.pdf


21 

A rendkívüli intézkedést tartalmazó 

kormányrendelet 
Tartalom, megjegyzés 

és vagyonbiztonságot veszélyeztető 

tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány megelőzése, illetve 

következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében elrendelt 

veszélyhelyzet során teendő 

intézkedésekről 

Szlovén Köztársaság, valamint Magyarország és az Osztrák 

Köztársaság határán. 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 

veszélyhelyzet kihirdetéséről  

A rendelet jelenleg már kizárólag a veszélyhelyzet 

kihirdetését tartalmazza. 

A 2. § és a 3. § - amely rendkívüli intézkedéseket 

tartalmazott – hatályát vesztette 2020. március 26-án 15 

órakor. 

 


