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III. Kormányrendeletek

A Kormány 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok 
eltérő alkalmazásáról

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.  § 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 veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt 
a  településfejlesztési koncepcióról, az  integrált településfejlesztési stratégiáról és a  településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet 
[a továbbiakban: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet] az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettől eltérően
a) a  településképi követelményekről szakmai konzultációt – ezen belül szakmai tájékoztatást – tartani 

elektronikus úton is lehet,
b) a  helyi önkormányzat a  partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően 

a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja,
c) az  előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, hogy 

az  észrevételeket és javaslatokat a  közzétételtől, videókonferenciától számított tizenöt napon belül lehet 
megtenni, kizárólag elektronikus úton,

d) a településképi véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmet elektronikus úton kell benyújtani,
e) a  településképi bejelentési eljárás során az  eljárást kezdeményező iratok kizárólag elektronikus úton 

terjeszthetőek elő, és
f ) a  településrendezési eszközök záró szakmai véleményezése során tartott egyeztető tárgyalást – ideértve 

a tárgyalásos eljárás során tartott egyeztető tárgyalást is – elektronikus úton is meg lehet tartani.
 (2) Elektronikus útnak minősül

a) az  (1)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti esetekben a  helyi önkormányzat honlapján közzétett részletes 
szakmai tájékoztató, videókonferencia keretében az  érintettek részére tájékoztatás tartása és kérdések 
megválaszolása, valamint a helyi műsorszolgáltató felületén megjelenő részletes szakmai tájékoztató,

b) az (1) bekezdés f ) pontja esetében az érintettek részvételével tartott videókonferencia.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik 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 547/2020. (XII. 2.) Korm. rendelete
a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolására irányuló kérelmek benyújthatóságának 
elhalasztásáról

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 3.  § 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 földnek minősülő ingatlanon fennálló osztatlan közös tulajdonnak az  ingatlan megosztásával történő 
megszüntetése iránt a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok 
jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 2. alcíme szerinti eljárás 
lefolytatásával összefüggő, a  folyamatban lévő megosztás tényének feljegyzésére irányuló kérelem nem nyújtható 
be az ingatlanügyi hatósághoz.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 3. § 2021. január 16-án lép hatályba.

3. § (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 548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelete
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli 
intézkedésekről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § 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 1. §-a szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: 
veszélyhelyzet) megszűnéséig a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feladatra vezényelt, 
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 (a továbbiakban együtt: vezényelt állomány) naponta 
10 000 Ft összegű fokozott igénybevételi illetménypótlékra jogosult.

 (2) A vezényelt állomány a Hjt. 107. § (1) bekezdésétől eltérően nem jogosult az őr-, az ügyeleti és a készenléti szolgálat 
teljesítésének ellentételezéseként a Hjt. 128. § (3) bekezdése szerinti illetménypótlékra.

 (3) A  vezényelt állományra nem alkalmazható a  Hjt. 101.  § (3)  bekezdése, 104.  §-a, 237/F.  § (4) és (5)  bekezdése, 
247/H. §-a és 247/I. § (5) bekezdése.
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 (4) A  vezényelt állomány pihentetéséről az  állományilletékes parancsnok a  vezénylés megszűnését követően 
közvetlenül, szolgálatmentesség biztosításával gondoskodik.

 (5) Aki az  (1)  bekezdés szerinti fokozott igénybevételi illetménypótlékban részesült, arra a  Hjt. 97.  § (4)  bekezdését 
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munkaszüneti napon, valamint a  rá irányadó heti pihenőnapon történő 
szolgálatteljesítését nem kell kétszeresen figyelembe venni.

 (6) A  vezényelt állománynak a  veszélyhelyzet kihirdetésétől az  e  rendelet hatálybalépését megelőző napig teljesített 
túlszolgálata tekintetében – a Hjt. 247/H. § (2) és (3) bekezdésétől eltérően – a túlszolgálatért annak időtartamával 
azonos mértékű szabadidő jár, melyet legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül kell kiadni.

 (7) A  (6)  bekezdés szerinti szabadidő kétszeresére jogosult az  a  (6)  bekezdés szerint túlszolgálatot teljesítő, aki a  heti 
pihenőnapon vagy munkaszüneti napon teljesített túlszolgálatot.

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

3. § (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 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő 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 3.  § 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 környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezéseitől eltérően  
2021. január 1-jétől a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 
megszűnéséig a  települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel 
okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az  avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok 
rendelettel történő megállapítása.

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

3. § (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 550/2020. (XII. 2.) Korm. rendelete
a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló  
474/2020. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 24. és 40. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  Nem lép hatályba a  levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 474/2020. 
(X. 30.) Korm. rendelet 2. § f ) pontja és 3. §-a.

2. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 551/2020. (XII. 2.) Korm. rendelete
az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt 
történő eltérő alkalmazásáról

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 21.  § 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. Általános rendelkezések

1. § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a  továbbiakban: 
veszélyhelyzet) ideje alatt a  2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, 
az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. 
(I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet], valamint az egységes működési kézikönyvről 
szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] rendelkezéseit 
a 2. alcímben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) A  veszélyhelyzet ideje alatt a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) 
Korm. rendelet] rendelkezéseit a 3. alcímben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseinek eltérő 
alkalmazása

2. §  Az  irányító hatóság követelések adók módjára történő behajtását nem kezdeményezheti, és a  biztosítékot nem 
érvényesítheti.

3. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseinek eltérő alkalmazása

3. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdés k) pontjától eltérően a standard és az egyszerűsített kiválasztási 
eljárás esetén a támogatási kérelem a felhívás közzétételét követő tizenötödik nap előtt nem nyújtható be.
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4. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdésétől eltérően az irányító hatóság a felhívást ötnapos határidő 
biztosításával bocsátja társadalmi egyeztetésre.

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 48. § (2) bekezdésétől eltérően az  irányító hatóság a  felhívást legalább tizenöt 
nappal az éves fejlesztési keretben meghatározott meghirdetési időpont előtt küldi meg az európai uniós források 
felhasználásáért felelős miniszternek.

5. §  Nem alkalmazható a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 52. § (4) bekezdése.

6. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdésétől eltérően az irányító hatóság dönthet a döntés-előkészítő 
bizottság összehívásáról, ha a  szakpolitikai felelős nem az  európai uniós források felhasználásával kapcsolatos 
irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszter által vezetett minisztériumban került kijelölésre.

7. § (1) Ha a  kedvezményezett erre irányuló indokolt kérelmet terjeszt elő, a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 81.  § 
(3)  bekezdése szerinti szerződéskötési határidőt az  irányító hatóság a  kérelemben megjelölt időtartammal, de 
legfeljebb százhúsz napra meghosszabbítja. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdése alkalmazásának 
hiányában, ha a  támogatási szerződés megkötéséhez a  kedvezményezettől vagy harmadik féltől függő feltételek 
teljesítése szükséges, a  szerződéskötési határidő a  feltételek teljesítésére megállapított határidő utolsó napján 
kezdődik.

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 81. § (1), (2), (4) és (5) bekezdésében meghatározott határidők kedvezményezett 
általi elmulasztásához fűződő hátrányos jogkövetkezmények alkalmazását mellőzni kell akkor, ha 
a kedvezményezett igazolja, hogy a mulasztást a veszélyhelyzet okozta akadályoztatás eredményezte, feltéve, hogy 
a kedvezményezett a mulasztását az akadályoztatás megszűnését követő észszerű időn belül pótolja.

8. §  Ha a  kedvezményezett erre irányuló indokolt kérelmet terjeszt elő, a  projekt támogatási szerződésben rögzített 
fizikai befejezésének tervezett napját, a  mérföldköveinek időpontját, valamint a  záró kifizetési igénylés benyújtási 
határidejét az  irányító hatóság a  kérelemben megjelölt időtartammal, de legfeljebb három hónappal elhalasztja, 
illetve meghosszabbítja.

9. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 86. § (4) bekezdés a) pontjától eltérően, ha a projekt fizikai befejezése a hatályos támogatási szerződésben 

meghatározott időponthoz képest előreláthatóan hat hónapot meg nem haladóan késik,
b) 86.  § (4)  bekezdés b)  pontjától eltérően, ha a  kedvezményezett által vállalt projektszintű mérföldkövek 

elérése a  hatályos támogatási szerződésben rögzített időponthoz képest hat hónapot meg nem haladóan 
késik,

a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése esetén nem kell 
a támogatási szerződést módosítani.

10. §  Ha a  kedvezményezett erre irányuló indokolt kérelmet terjeszt elő, a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117.  § 
(7)  bekezdésében meghatározott, a  támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén 
annak első részlete – kifizetésétől számított határidőt az irányító hatóság a kérelemben megjelölt időtartammal, de 
legfeljebb 15 hónapra meghosszabbítja.

11. §  Ha a  kedvezményezett erre irányuló indokolt kérelmet terjeszt elő, a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A.  § 
(6)  bekezdésében meghatározott, a  szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak 
első részlete – kifizetésétől számított határidőt az  irányító hatóság a  kérelemben megjelölt időtartammal, de 
legfeljebb 15 hónapra meghosszabbítja.

12. §  A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 132.  § (3)  bekezdésétől eltérően a  tisztázó kérdés megválaszolására legfeljebb 
hétnapos határidő tűzhető ki.

13. §  A  kizárólag nemzeti hatáskörben megalkotott, elszámolhatóságra vonatkozó előírásokat az  irányító hatóságnak 
a veszélyhelyzet elleni védekezéssel összefüggő jogszabályokkal és a veszélyhelyzet kezelése érdekében elrendelt 
kormányzati intézkedésekkel összhangban kell alkalmaznia.
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14. §  A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 145.  § (2)–(4)  bekezdésétől eltérően az  irányító hatóság – ha kockázatelemzés 
mást nem indokol – a  projekt záró kifizetési igénylését jóváhagyhatja akkor is, ha a  projekt záró kifizetési 
igénylésének jóváhagyását megelőzően elvégzendő helyszíni ellenőrzésre nem kerül sor.

15. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 178. § (1) és (1a) bekezdésétől eltérően az  irányító hatóság a kedvezményezett 
kérelmére a  fenntartási kötelezettség időtartamát legfeljebb a  veszélyhelyzet időtartamának megfelelő 
időtartammal meghosszabbítja.

16. § (1) A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott, az  irányító hatóság és a  támogatást igénylő vagy 
a kedvezményezett közötti kapcsolattartási lehetőségek közül kizárólag az elektronikus út alkalmazható azzal, hogy 
az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a  továbbiakban: EMVA) származó források esetén a  272/2014. 
(XI. 5.) Korm. rendelet 57/L. § (4) és (5) bekezdését alkalmazni kell.

 (2) Ha a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a  támogatást igénylő vagy kedvezményezett papíralapú okirat 
benyújtására vagy bemutatására köteles, akkor arról elektronikus úton küld másolatot azzal, hogy gondoskodik 
a papíralapú okirat megőrzéséről.

17. §  Az  irányító hatóság – EMVA-ból származó forrás esetén a kifizető ügynökség – követelések adók módjára történő 
behajtását nem kezdeményezheti, és a biztosítékot nem érvényesítheti.

18. § (1) Ahol a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a  felhívás vagy a támogatási szerződés hatósági engedély benyújtását írja 
elő, az  engedély benyújtására irányuló kötelezettség az  annak megadására irányuló kérelem benyújtását igazoló 
dokumentumok benyújtásával is teljesíthető.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a hatósági engedély pótlólagos benyújtásáról – annak véglegessé válását követően  
haladéktalanul – gondoskodni kell.

19. § (1) A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 122.  § (1)  bekezdésétől eltérően az  elszámolható költségek valódiságának 
igazolása, valamint a  szakmai beszámoló alátámasztása céljából a  számlát vagy azzal egyenértékű bizonylatot, 
a kifizetés bizonylatát, valamint a szerződést vagy szerződés hiányában a visszaigazolt írásos megrendelőt szükséges 
benyújtani a kifizetési igénylésben.

 (2) Az  irányító hatóság, EMVA esetén a  kifizető ügynökség a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  mellékletében 
foglalt táblázat szerinti – az  (1)  bekezdésben nem szereplő – alátámasztó dokumentumok meglétét és tartalmát 
ellenőrizheti.

4. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 21. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatálya.

21. § (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.

22. §  Ezt a rendeletet a hatálybalépését megelőzően
a) keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint
b) megkezdett és hatálybalépése napján folyamatban lévő eljárásokban
is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 552/2020. (XII. 2.) Korm. rendelete
az egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  §-ára, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló  
479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 
a következő 6/A. alcímmel egészül ki:
„6/A. A nyugellátásban részesülők önkéntes koronavírus elleni védőoltással kapcsolatos tájékoztatása
9/A.  § A  Magyar Államkincstár a  lakosság koronavírus-fertőzés kockázatának leginkább kitett érintettjei számára 
az  önkéntesen igénybe vehető és ingyenesen biztosított koronavírus elleni védőoltások kiosztásával kapcsolatos 
feladatok ellátása keretében jogosult tájékoztatást küldeni a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló  
1997. évi LXXXI. törvény szerint nyugellátásra jogosultak (a továbbiakban: nyugdíjasok) csoportjai részére. A Magyar 
Államkincstár ennek érdekében, e  célok teljesítéséhez szükséges időtartamban kezeli a  nyugdíjasok nevét és 
lakcímét.”

2. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló  
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  munkáltató és a  munkavállaló megállapodhatnak abban, hogy az  üzletben történő munkavégzés során 
az ott dolgozók számára a munkáltató vagy az üzletvezető olyan szünetet biztosít, amely során mellőzhetik a maszk 
használatát.
(4b) A  (4a)  bekezdés szerinti szünet céljára a  munkáltató vagy az  üzletvezető kizárólag olyan helyiséget, illetve 
területet jelölhet ki,
a) amely nem szolgál az üzletben értékesített termékek tárolására és
b) amelyben vásárló nem tartózkodhat.”

3. §  Az R. 1. § (1) bekezdés c) pontjában az „illetve az üzletben történő munkavégzés során” szövegrész helyébe az „illetve 
– a (4a) bekezdés szerinti kivétellel – az üzletben történő munkavégzés során” szöveg lép.

3. Az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, 
oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei 
ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és 
az egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről szóló 509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet 
módosítása

4. §  Az egészségügyi és az  egészségügyben dolgozók, a  nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási 
tevékenységet végző dolgozók, a  szociális intézményekben dolgozók, valamint a  bölcsődei ellátásban dolgozók 
SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az  egészségügyi ellátással összefüggő 
egyes kérdésekről szóló 509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[A fővárosi és megyei kormányhivatal szervezésében SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas antigén 
gyorsteszttel (a  továbbiakban: gyorsteszt) az  Operatív Törzs által meghatározott rendben és ütemezéssel vizsgálatot 
(a továbbiakban: vizsgálat) kell végezni]
„e) egyéb, az Operatív Törzs által meghatározott hivatásrendekhez tartozó személyek, szakmacsoportokhoz tartozó 
személyek, intézményekben foglalkoztatottak, illetve személyi körök”
[esetében, amennyiben a  vizsgálat elvégzéséhez előzetesen hozzájárult, és nem rendelkezik az  esedékes szűrővizsgálat 
kiváltására alkalmas előzetesen elvégzett megfelelő szűrővizsgálati lelettel.]
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4. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 553/2020. (XII. 2.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején közintézmények területén alkalmazandó védelmi intézkedésekről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § 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  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 
II.  törvény 1.  § (1)  bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki a  járványügyi intézkedések végrehajtását 
közvetlen és súlyos veszélynek teszi ki azzal, hogy
a) a közintézmény rendeltetésszerű működését megzavarja, vagy
b) a közintézményben foglalkoztatottak, ellátottak vagy jogszerűen tartózkodók jogainak érvényesülését vagy 

kötelezettségeinek teljesítését akadályozza.
 (2) E  § alkalmazásában fenntartójától függetlenül közintézménynek minősül az  egészségügyi, a  szociális, a  kulturális 

vagy az oktatási (köznevelési, szakképzési vagy felsőoktatási) tevékenységet folytató intézmény.

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

3. § (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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