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III. Kormányrendeletek

A Kormány 207/2020. (V. 15.) Korm. rendelete
a védelmi intézkedések következő üteméről

A Kormány 
az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  koronavírus elleni 
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 7. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni 
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya – Budapest főváros kivételével – Magyarország területére terjed ki.
 (2) E  rendelet hatálya alá tartozó területen a  védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 

(a  továbbiakban: védelmi intézkedésekről szóló rendelet) az  e  rendeletben meghatározott eltérésekkel 
alkalmazandó.

2. A vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések

2. § (1) A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében – így különösen az étteremben, a kávézóban, a cukrászdában, a büfében, 
a presszóban – a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása – a  (2) bekezdésben meghatározottak 
szerint – megengedett.

 (2) A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében
a) az ott dolgozók – a  vendégek által látogatható területen – kötelesek a  szájat és az  orrot eltakaró eszközt 

(például orvosi maszk, sál, kendő) viselni, és
b) a védelmi intézkedésekről szóló rendelet szerinti védőtávolság betartása kötelező.

3. A játszóterekre vonatkozó rendelkezés

3. §  A szabadtéren lévő játszótér nyitva tarthat és látogatható.

4. A szálláshelyekre vonatkozó védelmi intézkedések

4. § (1) A kereskedelemről szóló törvény szerinti szálláshely fogadhat vendéget, és a vendégek számára az ott-tartózkodás 
megengedett.

 (2) A szálláshelyen üzemeltetett vendéglátó helyiségekre a vendéglátó üzletekre vonatkozó szabályok irányadóak.

5. A családi rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések

5. § (1) 2020. június 1. napjától a  temetést, valamint a  házasságkötést követő családi rendezvény megtartható, ha 
a résztvevők száma nem haladja meg a 200 főt.

 (2) 2020. június 1. napjától a házasságkötés és a  házasságkötést követő családi rendezvény vendéglátó üzletben, 
valamint szálláshelyen is megtartható, és azon zenés szolgáltatás biztosítható.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti családi rendezvény során a  védelmi intézkedésekről szóló rendelet szerinti védőtávolság 
betartása kötelező.
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6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. május 18-án lép hatályba.
 (2) A 7. § 2020. június 1-jén lép hatályba.

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

8. §  Felhatalmazást kap a  települési önkormányzat polgármestere – mint a  helyi önkormányzat képviselő-testülete 
hatáskörének gyakorlója, a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011.  évi CXXVIII. törvény 46.  § (4)  bekezdése alapján –, hogy a  vendéglátóhelyek közterület-használatának 
elősegítésére, akár a rendelkezésre bocsájtott közterületek méretének növelésével, intézkedést tegyen.

9. § (1) A  védelmi intézkedésekről szóló rendelet 10.  § (4)  bekezdésében az  „e rendeletben” szövegrész helyébe 
az „e rendeletben, valamint a védelmi intézkedések következő üteméről szóló 207/2020. (V. 15.) Korm. rendeletben” 
szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti a védelmi intézkedésekről szóló rendelet 1. § (1) bekezdésében az „és Pest megye” szövegrész.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 208/2020. (V. 15.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi eljárásokkal 
kapcsolatos eltérő rendelkezésekről

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

1. §  Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján engedélyezett építési tevékenységre vonatkozó
a) végleges építési engedély, elvi építési keretengedély, telepítési engedély vagy bontási engedély, amelynek 

hatálya a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 
(a  továbbiakban: veszélyhelyzet) kihirdetésének és a  veszélyhelyzet megszűnésének napja közötti időben 
lejár, külön erre irányuló kérelem hiányában is meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnésének napjától 
számított további egy évvel, valamint

b) végleges építési engedély, elvi építési keretengedély, telepítési engedély vagy bontási engedély, amelynek 
hatálya a  veszélyhelyzet megszűnésének napját követő 180 napon belül jár le, külön erre irányuló kérelem 
hiányában is meghosszabbodik az engedély hatályának lejártától számított további egy évvel.

2. §  A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet alapján kiadott
a) régészeti feltárási vagy örökségvédelmi engedély, amelynek hatálya a  veszélyhelyzet kihirdetésének és 

a  veszélyhelyzet megszűnésének napja közötti időben lejár, külön erre irányuló kérelem hiányában is 
meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnésének napjától számított további egy évvel, valamint

b) régészeti feltárási vagy örökségvédelmi engedély, amelynek hatálya a veszélyhelyzet megszűnésének napját 
követő 180 napon belül jár le, külön erre irányuló kérelem hiányában is meghosszabbodik az  engedély 
hatályának lejártától számított további egy évvel.
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3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 6. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

4. §  Hatályát veszti a  veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi 
és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) 
Korm. rendelet 6. és 7. §-a.

5. §  E rendeletet a hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 209/2020. (V. 15.) Korm. rendelete
a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében a légijárműiparban 
tevékenykedő vállalkozások közteher kötelezettségeinek csökkentéséről

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

1. § (1) A  szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény alapján fennálló szociális hozzájárulási adófizetési 
kötelezettséget nem kell teljesítenie a 2. § szerinti feltételeknek megfelelő
a) kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében,
b) a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről 

szóló 1997. évi LXXX. törvény szerinti társas vállalkozónak e jogállására tekintettel.
 (2) Nem keletkezik a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 

szerinti szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége a 2. § szerinti hozzájárulás fizetésre kötelezettnek.
 (3) Az  (1) és (2)  bekezdés szerinti közteher fizetési mentesség az  adózót 2020. május hónaptól a  veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) 
megszűnésének napját magában foglaló hónap utolsó napja közötti időszak alatt, de legfeljebb 2020. december 
31-ig illeti meg.

 (4) A  2.  § szerinti, a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 
szóló 2011.  évi CXCI. törvény szerint rehabilitációs hozzájárulás fizetésre kötelezett kifizető 2020. május 1-jétől 
a  veszélyhelyzet megszűnésének napját magában foglaló hónap utolsó napja közötti időszak, de legfeljebb 
2020. december 31-ig terjedő időszak hónapjaira arányosan jutó hozzájárulás fizetési kötelezettség alól mentesül, 
azzal, hogy a rehabilitációs hozzájárulásra a fizetésre kötelezett a 2020. évben további előleget nem fizet.

2. §  Az 1. § szerinti közteher fizetési mentesség az alábbi feltételek együttes fennállása esetén illeti meg az adózót:
a) a  következő TEÁOR- és TESZOR-számmal azonosított tevékenységek valamelyikét tényleges 

főtevékenységként végzi:
aa) légi, űrjármű gyártás (TEÁOR és TESZOR 30.30),
ab) repülőgép, űrhajó javítás (TEÁOR és TESZOR 33.16) vagy
ac) légi személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 51.10),

b) átlagos állományi létszáma a veszélyhelyzet kihirdetését megelőző 12 hónapban legalább 10 fő, és
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c) a  koronavírus járvány miatt, azzal ok-okozati összefüggésben az  a)  pont szerinti tevékenységből származó 
értékesítés nettó árbevétele 2020. január 1. napjától 2020. március 31. napjáig tartó időszakhoz képest 
2020.  április 1. napjától 2020. május 31. napjáig tartó időszakban időarányosan legalább 25 százalékkal 
visszaesett.

3. §  Az 1. § szerinti közteher fizetési mentesség az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése 
szerinti állami támogatásnak minősül, és az  Európai Bizottság 2020. április 3-i, C(2020) 2215 final számú 
közleményével módosított, az  Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a  gazdaságnak 
a  jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából című, 2020. március 19-i, C(2020) 
1863 final számú európai bizottsági közlemény 3.10. szakaszának szabályaival összhangban nyújtható.

4. §  Tényleges főtevékenységnek e  rendelet alkalmazásában azt a  tevékenységet kell érteni, amelyből az  adózónak 
e  rendelet hatálybalépését megelőző 12 hónapban az  értékesítési nettó árbevételének legalább 70 százaléka 
származott.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 6. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
 (3) A 7. § 2020. július 1. napján lép hatályba.

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

7. §  Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában az „a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 
e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény” szövegrész helyébe az „a társadalombiztosítás ellátásaira 
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 210/2020. (V. 15.) Korm. rendelete
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú 
rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú rendelkezések 
eltérő alkalmazásáról szóló 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) a következő 7/C. §-sal egészül ki:
„7/C. § A Kormány
a) a  burgonyaágazatban a  piac stabilizálására irányuló intézkedésekről szóló megállapodások és határozatok 
engedélyezéséről szóló, 2020. április 30-i európai bizottsági (EU) 2020/593 végrehajtási rendelet 4.  cikk 
(1) bekezdésében,
b) az  élő fák és egyéb növények, a  hagymák, gumók, gyökerek és hasonlók, valamint a  vágott virágok és 
díszítőlombozat ágazatában a  piac stabilizálására irányuló intézkedésekről szóló megállapodások és határozatok 
engedélyezéséről szóló, 2020. április 30-i európai bizottsági (EU) 2020/594 végrehajtási rendelet 4.  cikk 
(1) bekezdésében,
c) a  tej- és tejtermékágazatban a  termelési tervekre vonatkozó megállapodások és határozatok engedélyezéséről 
szóló, 2020. április 30-i európai bizottsági (EU) 2020/599 végrehajtási rendelet 4. cikk (1) bekezdésében
szereplő illetékes hatóságként az agrárminisztert jelöli ki.”
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2. §  A Kr. a következő 11. §-sal egészül ki:
„11. § E rendelet 7/C. §-a
a) a  burgonyaágazatban a  piac stabilizálására irányuló intézkedésekről szóló megállapodások és határozatok 
engedélyezéséről szóló, 2020. április 30-i európai bizottsági (EU) 2020/593 végrehajtási rendelet,
b) az  élő fák és egyéb növények, a  hagymák, gumók, gyökerek és hasonlók, valamint a  vágott virágok és 
díszítőlombozat ágazatában a  piac stabilizálására irányuló intézkedésekről szóló megállapodások és határozatok 
engedélyezéséről szóló, 2020. április 30-i európai bizottsági (EU) 2020/594 végrehajtási rendelet,
c) a  tej- és tejtermékágazatban a  termelési tervekre vonatkozó megállapodások és határozatok engedélyezéséről 
szóló, 2020. április 30-i európai bizottsági (EU) 2020/599 végrehajtási rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1240/2020. (V. 15.) Korm. határozata
a veszélyhelyzettel összefüggésben a közfoglalkoztatási szabályok eltérő alkalmazásáról

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az  egyes 
munkaerőpiaci intézkedések eltérő alkalmazásának szabályait az alábbiak szerint határozza meg:
 1.  A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet  

ideje alatt az  egyes munkaerőpiaci intézkedésekről szóló 1139/2017. (III. 20.) Korm. határozat 1.  pont c) és 
d) alpontját nem kell alkalmazni.

 2.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.


	A Kormány 207/2020. (V. 15.) Korm. rendelete
	a védelmi intézkedések következő üteméről

	A Kormány 208/2020. (V. 15.) Korm. rendelete
	a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi eljárásokkal kapcsolatos eltérő rendelkezésekről

	A Kormány 209/2020. (V. 15.) Korm. rendelete
	a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében a légijárműiparban tevékenykedő vállalkozások közteher kötelezettségeinek csökkentéséről

	A Kormány 210/2020. (V. 15.) Korm. rendelete
	a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 1240/2020. (V. 15.) Korm. határozata
	a veszélyhelyzettel összefüggésben a közfoglalkoztatási szabályok eltérő alkalmazásáról


		2020-05-15T20:42:10+0200
	Dr. B. Tóth Enikő




