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III. Kormányrendeletek

A Kormány 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelete
egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 4.  § (1)  bekezdése tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti 
országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  e  rendelet hatálybalépésétől a  veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről 
szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott 
védelmi intézkedés hatályának időtartama alatt az  általános forgalmi adó mértéke az  adó alapjának 5 százaléka 
azon elvitelre vagy házhoz szállítással értékesített étel- és italforgalomra, mely étkezőhelyi vendéglátás keretében 
történő értékesítés esetén az  általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a  továbbiakban: Áfa tv.)  
3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 3. sora alapján az Áfa tv. 82. § (2) bekezdése hatálya alá tartozna.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti adómérték alkalmazására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a termékértékesítőnél 
az Áfa tv. 3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 3. sora szerinti szolgáltatás nyújtásának feltételei a Rendelet 
8.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott védelmi intézkedés elrendelését és hatálybalépését megelőzően 
fennálltak, illetve annak hiányában fennállnának.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti adómérték nem alkalmazható az  (1)  bekezdés szerinti ügylettel összefüggő szállítással 
kapcsolatos díjra.

2. §  A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 14. § (2) bekezdését akként kell alkalmazni, 
hogy a magyar állam által belföldön, nyomdai úton előállításra és értékpapírként kibocsátásra kerülő állampapírok 
okiratát a kibocsátó magyar állam képviseletében a pénzügyminiszter vagy a miniszterelnök jogosult aláírni.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi  
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 499/2020. (XI. 13.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során a Magyar Honvédség által a kórházakban ellátott feladatokról

A Kormány
a honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény 81. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 5.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 7.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Magyar Honvédség a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény (a  továbbiakban: Hvt.) 36.  § (1)  bekezdés k)  pontja alapján a  veszélyhelyzet kihirdetéséről 
szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a kórházak 
zavartalan működésének, valamint az  egészségügyi dolgozók segítése érdekében a  kórházakban közreműködik 
különösen
a) a testhőmérséklet-méréssel egybekötött beléptetési feladatok,
b) a betegirányítási, útbaigazítási feladatok,
c) a betegkísérési feladatok,
d) az adminisztrációs feladatok,
e) az egészségügyi intézmények közötti anyagszállítási feladatok,
f ) a logisztikai feladatok – ideértve a  gyógyszerek, védőeszközök, egyéb gyógyászati anyagok, valamint 

fekvőbetegek ételeinek szállítását és a kapcsolódó raktározási feladatokat –,
g) a csomagszállítási feladatok,
h) az anyagmozgatási feladatok,
i) a számítógépes adatrögzítés,
j) a SARS-CoV-2 koronavírussal kapcsolatos minta csomagolásához, címkézéséhez, dobozolásához, szállításra 

történő előkészítéshez kapcsolódó feladatok, valamint
k) a fertőtlenítések
ellátásában.

2. § (1) Az 1. § szerinti feladatokat a veszélyhelyzet ideje alatt a Magyar Honvédség
a) a Kormány koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításáért felelős tagja döntése,
b) a Kormány honvédelemért felelős tagja döntése,
c) a járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól szóló 286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 

1. §-a alapján létrehozott Operatív Törzs (a továbbiakban: Operatív Törzs) felkérése vagy
d) a Kormány katasztrófák elleni védekezésért felelős tagjának felkérése
alapján, az  a) vagy b)  pont szerinti döntésben, valamint a  c)–d)  pont szerinti felkérésben megjelölt kórház 
vonatkozásában látja el.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti döntés, valamint felkérés tartalmazza, hogy a Magyar Honvédség állományából mely kórház 
esetében mekkora létszám biztosítása indokolt.

 (3) A  kórházparancsnok a  kórházfőparancsnok vagy a  kórház vezetője az  egészségügyért felelős miniszter útján 
megkeresheti az  Operatív Törzset annak érdekében, hogy az  érintett kórház esetében az  (1)  bekezdés c)  pontja 
szerinti felkérést tegye meg.

3. § (1) A  Magyar Honvédség részéről az  1.  § szerinti feladatok ellátásába a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi 
CCV.  törvény (a  továbbiakban: Hjt.) 1.  § (1)  bekezdése szerinti állomány tagja és a  tényleges szolgálatot teljesítő 
önkéntes tartalékos katona vonható be.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti katona a feladatait a Hjt. 49. § (1) bekezdése szerinti vezénylés alapján látja el.
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 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti katona nem végezhet egészségügyi szakképesítéshez vagy szakképzettséghez kötött 
feladatokat.

 (4) Ha a kórházparancsnok vagy a kórházigazgató az 1. §-ban meghatározott feladatokon túl egyéb feladatokat határoz 
meg az  (1)  bekezdés szerinti katona számára, arról a  feladat elrendelésével egyidejűleg tájékoztatja az  országos 
kórházparancsnokot és a Magyar Honvédség parancsnokát.

4. § (1) Az 1. § szerinti feladatokban közreműködő katonák
a) elhelyezéséről, – ha szükséges – szállásáról,
b) étkezéséről,
c) egészségügyi védőfelszereléssel való ellátásáról és
d) ellátandó feladatokkal összefüggő egészségügyi biztonsági felkészítéséről, felvilágosításáról
a feladat ellátása szerinti kórház vezetője gondoskodik.

 (2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti felkészítést, felvilágosítást a katona számára az ellátandó feladat megkezdése előtt 
kell biztosítani, a feladat ellátása addig nem kezdhető meg.

5. §  A biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről szóló 488/2020. (XI. 11.) 
Korm. rendelet
a) 3. §-ában az „Az 1. §” szövegrész helyébe az „A 2. §” szöveg,
b) 4. §-ában az „Az 1. és 2. §” szövegrész helyébe az „A 2. és 3. §” szöveg
lép.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 7. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

7. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi 
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az 5.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a  továbbiakban: 
veszélyhelyzet) ideje alatt a  magyar hatóság által kiállított, Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos 
okmányok – ideértve különösen a  forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi idejét, illetve 
a  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a  járványügyi készültségről szóló 2020.  évi 
LVIII. törvény 89.  § (1)  bekezdése szerint meghosszabbított érvényességű okmányokat is – a  veszélyhelyzet 
megszűnését követő 60 napig érvényesek.
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 (2) Az (1) bekezdés szerint lejáró okmány pótlásának nincs helye.
 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti új érvényességi időt a  nyilvántartásba nem kell bejegyezni és az  okmányon nem kell 

feltüntetni.

2. §  A veszélyhelyzet hatálybalépését követően a  veszélyhelyzet ideje alatt lejáró, a  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 alapján kiadott, tartózkodásra jogosító 
okmányok, valamint a  letelepedési engedély és bevándorlási engedély okmányok érvényességi ideje – a  rövid 
időtartamú beutazásra jogosító vízum, valamint a  tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum okmányok 
kivételével – a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap.

3. §  Az ügyfélkapu-regisztrációval már rendelkező felhasználó regisztrációhoz tartozó felhasználónevének megismerését 
a 1818 Kormányzati Ügyfélvonal telefonon keresztül biztosítja.

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

5. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi 
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Németh Balázs ügyvezető.
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