
 MAGYAR KÖZLÖNY 98. szám

 M A G YA R O R S Z Á G  H I VATA L O S  L A PJ A
 2020. május 4., hétfő

 Tartalomjegyzék

176/2020. (V. 4.) Korm. rendelet A kapcsolattartásra és a távoltartásra a veszélyhelyzet ideje alatt 
alkalmazandó eltérő intézkedésekről 2382

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 2384

178/2020. (V. 4.) Korm. rendelet A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának 
enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló  
47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet szerinti teljes hiteldíj mutató 
számítására és közzétételére vonatkozó részletszabályokról 2387

179/2020. (V. 4.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és adatigénylési 
rendelkezésektől való eltérésről 2388

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 2389

181/2020. (V. 4.) Korm. rendelet Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 
okozó humánjárvány vonatkozásában elrendelt hatósági házi karantén 
elektronikus ellenőrzéséről 2390

182/2020. (V. 4.) Korm. rendelet Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 
okozó humánjárvány vonatkozásában a Garantiqa Krízis 
Garanciaprogrammal kapcsolatos eljárások elektronikus útjáról 2393

3/2020. (V. 4.) NVTNM rendelet Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium és a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlóként 
történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló 
gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 
1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról 2394

12/2020. (V. 4.) BM rendelet Az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén elhelyezett 
szolgáltatásazonosító felhasználásával ellenőrizhető jogosultságok 
köréről szóló 36/2019. (X. 15.) BM rendelet módosításáról 2395



2382 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 98. szám 

III. Kormányrendeletek

A Kormány 176/2020. (V. 4.) Korm. rendelete
a kapcsolattartásra és a távoltartásra a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó eltérő intézkedésekről

A Kormány
az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  koronavírus elleni 
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 11.  § 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 kapcsolattartásra vonatkozó eltérő rendelkezések alkalmazásáról

1. § (1)  A  veszélyhelyzet ideje alatt a  bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes 
bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény 22/A.  § (1)  bekezdése szerinti kapcsolattartásra 
vonatkozó határozat alatt a  kapcsolattartásra vonatkozó azon megállapodást is érteni kell, amely a  szülők között 
közvetítői eljárásban jött létre, illetve amelyet a  különélő szülők teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy 
közokiratba foglaltak. Ebben az  esetben a  kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti kérelemhez 
csatolni kell a megállapodást tartalmazó okiratot is.

 (2)  A  veszélyhelyzet ideje alatt a  bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 180/B.  §-a szerinti gyermek 
átadása kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása esetén a  végrehajtó eljárási cselekményt, intézkedést 
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 szóló 57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet] 6.  § (3)  bekezdésétől eltérően a  járványügyi intézkedés 
megszűnését követően folytathatja azzal, hogy a vonatkozó határidő a járványügyi intézkedés megszűnését követő 
napon újrakezdődik.

2. A veszélyhelyzet ideje alatt az ideiglenes megelőző távoltartás, a megelőző távoltartás és 
a távoltartás végrehajtásának szabályairól

2. § (1)  A  veszélyhelyzet ideje alatt a  hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi 
LXXII. törvény (a továbbiakban: 2009. évi LXXII. törvény), valamint a  büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 
(a továbbiakban: Be.) távoltartásra és bűnügyi felügyeletre vonatkozó rendelkezéseit az  e  rendeletben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2)  A  járványügyi intézkedés nem akadálya a  2009. évi LXXII. törvény szerinti ideiglenes megelőző távoltartás és 
megelőző távoltartás, valamint a Be. szerinti távoltartás elrendelésének, illetve végrehajtásának.

3. §  A 2009. évi LXXII. törvény szerinti ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésekor a  rendőrség a  helyszínen 
hivatalból vizsgálja
a)  az életvitelszerű tartózkodási helyet elhagyni köteles bántalmazó vagy
b)  az életvitelszerű tartózkodási helyet önként elhagyni kívánó bántalmazott
járványügyi intézkedéssel érintettségét.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 98. szám 2383

4. § (1)  Ha az életvitelszerű tartózkodási hely elhagyására köteles bántalmazó járványügyi intézkedéssel érintett és
a)  saját elhelyezéséről önerőből gondoskodni képes, a  rendőrség rögzíti a bántalmazó új tartózkodási helyére 

vonatkozó nyilatkozatát,
b)  saját elhelyezéséről önerőből gondoskodni nem képes, a  rendőrség a  részére járványügyi intézkedés 

foganatosítására alkalmas, kizárólag bántalmazók részére fenntartott szálláshelyet ajánl fel,
c)  saját elhelyezéséről önerőből gondoskodni nem képes, valamint a  b)  pont szerint felajánlott szálláshelyet 

nem fogadja el, a rendőrség gondoskodik a bántalmazó kijelölt karanténban történő elhelyezéséről.
 (2)  Az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel a rendőrség

a)  a  járványügyi intézkedés betartásával összefüggő ellenőrzési feladat végrehajtásának támogatása céljából 
intézkedik az új tartózkodási hely nyilvántartásba vételéről, és

b)  tájékoztatja
ba)  az  új tartózkodási hely, szálláshely vagy kijelölt karantén helye szerint illetékes járványügyi 

hatóságot és
bb)  a korábbi életvitelszerű tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzatot

[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: járványügyi utánkövetés].

5. § (1)  A 2009. évi LXXII. törvény szerinti megelőző távoltartás elrendelésekor a bíróság hivatalból vizsgálja a bántalmazó és 
a bántalmazott járványügyi intézkedéssel érintettségét. Ennek érdekében a bíróság
a)  beszerzi a bántalmazó és a bántalmazott járványügyi érintettségére vonatkozó nyilatkozatát, vagy
b)  igénybe veheti a rendőrség közreműködését.

 (2)  Ha a megelőző távoltartás elrendelése miatt az életvitelszerű tartózkodási helyet elhagyó, járványügyi intézkedéssel 
érintett bántalmazó tartózkodási helye megváltozik, a  bíróság az  érintett személy új tartózkodási helyét a  4.  § 
(1) bekezdése szerint állapítja meg, amelyhez a rendőrség közreműködését veheti igénybe.

 (3)  A bíróság a járványügyi utánkövetés érdekében a rendőrséget tájékoztatja.
 (4)  Ha a  megelőző távoltartás elbírálása során felmerül, hogy a  járványügyi intézkedéssel érintett bántalmazott 

önkéntes akaratából kívánja elhagyni az  életvitelszerű tartózkodási helyét, vagy a  bántalmazó a  tartózkodási hely 
elhagyására a  2009. évi LXXII. törvény 5.  § (3)  bekezdésében meghatározottak szerint nem kötelezhető, a  bíróság 
erről a rendőrséget tájékoztatja.

6. § (1)  Ha az  életvitelszerű tartózkodási helyet a  járványügyi intézkedéssel érintett bántalmazott önkéntes akaratából 
kívánja elhagyni, vagy a bántalmazó a tartózkodási hely elhagyására a 2009. évi LXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében 
meghatározottak szerint nem kötelezhető, és a bántalmazott
a)  saját elhelyezéséről önerőből gondoskodni képes, a rendőrség rögzíti a bántalmazott új tartózkodási helyére 

vonatkozó nyilatkozatát,
b)  saját elhelyezéséről önerőből gondoskodni nem képes, a  rendőrség a  részére járványügyi intézkedés 

foganatosítására alkalmas, kizárólag bántalmazott fogadására alkalmas szálláshelyet ajánl fel.
 (2)  A rendőrség az (1) bekezdésben meghatározott intézkedést követően gondoskodik a járványügyi utánkövetésről.

7. § (1)  Ha a bíróság a Be. szerinti távoltartást olyan járványügyi intézkedéssel érintett terhelttel szemben rendeli el, akinek 
a tartózkodási helye azonos a távoltartással érintett személy tartózkodási helyével, a bíróság a terhelt új tartózkodási 
helyét a 4. § (1) bekezdése szerint állapítja meg, amelyhez a rendőrség közreműködését veheti igénybe.

 (2)  A bíróság a járványügyi utánkövetés érdekében a rendőrséget tájékoztatja.

8. §  Ha a  rendőrség a  2009. évi LXXII. törvény szerinti ideiglenes megelőző távoltartás vagy megelőző távoltartás, 
illetve a  Be. szerinti távoltartás vagy bűnügyi felügyelet ellenőrzése során a  járványügyi intézkedéssel érintett 
személy tartózkodási helyének megváltozásáról vagy ennek igényéről szerez tudomást, a 4. § (1) bekezdése szerint 
intézkedik az új tartózkodási hely megállapításáról és a  járványügyi utánkövetésről, ha más személyi szabadságot 
érintő kényszerintézkedés elrendelésének nincs helye.
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3. Záró rendelkezések

9. §  E rendelet alkalmazásában járványügyi intézkedés alatt a  hatósági házi karantént, a  járványügyi elkülönítést, 
megfigyelést és zárlatot is érteni kell.

10. § (1)  Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2)  A 11. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

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

12. §  E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

13. §  Hatályát veszti az  57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet 6.  § (2)  bekezdésében az „– ide nem értve a  gyermek átadása 
kapcsolattartásra vonatkozó határozat –” szövegrész.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 177/2020. (V. 4.) Korm. rendelete
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 Kormány 
az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  koronavírus elleni 
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 8. § 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. EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal nem rendelkező egyéni légzésvédő eszközök és a használat után 
fertőtlenített egyéni légzésvédő eszközök vizsgálata és felhasználása

1. § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: 
veszélyhelyzet) fennállása alatt, a koronavírus világjárvány kitörésével összefüggésben szükséges egyéni 
védőeszközök biztosítása érdekében kizárólag az e  rendeletben foglaltak szerint lehet felhasználni 
az  EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal nem rendelkező új egyéni légzésvédő eszközöket (a továbbiakban: egyéni 
légzésvédő eszköz) és a használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő eszközöket.

 (2) Az  egyéni légzésvédő eszközökre vonatkozó 2.  § (1)  bekezdése szerinti vizsgálatot az  egyéni védőeszközökről 
és a  89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/425 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet] szerinti 
megfelelőségértékelési eljárás elindítását követően lehet kérelmezni.

2. § (1) A  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának megbízott 
vizsgálólaboratóriuma (a továbbiakban: BME vizsgálólaboratórium) a  hozzá benyújtott vizsgálati kérelemre 
(a  továbbiakban: kérelem) jogosult a  veszélyhelyzet ideje alatt egyéni légzésvédő eszközök és a  használat után 
fertőtlenített egyéni légzésvédő eszközök darabvizsgálatának elvégzésére.
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 (2) A  kérelmet állami költségvetési szerv, egészségügyi szolgáltató, a  gyártó, a  gyártó meghatalmazott képviselője, 
az  importőr, a  forgalmazó (a továbbiakban együtt: kérelmező) nyújthatja be, az  (1)  bekezdésben felsorolt egyéni 
védőeszközök egészségügyi szolgáltató vagy a  koronavírus elleni védekezésben közvetlenül részt vevő szerv 
(a továbbiakban: együtt: felhasználó) általi felhasználás céljából.

 (3) A  kérelemhez a  műszaki dokumentációt és az  egyéni légzésvédő eszköz esetén a  megfelelőségértékelési eljárás 
megindításáról szóló igazolást a kérelmezőnek csatolnia kell.

 (4) A  BME vizsgálólaboratórium működésének az  MSZ EN ISO/IEC 17025:2005, illetve az  MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 
szabvány előírásainak kell megfelelnie.

 (5) A BME vizsgálólaboratóriumnak rendelkeznie kell a darabvizsgálat elvégzéséhez szükséges eljárásrenddel.
 (6) A darabvizsgálat során a BME vizsgálólaboratórium megvizsgálja, hogy

a) az  adott cikkszámmal ellátott egyéni légzésvédő eszköz, használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő 
eszköz megfelel-e az MSZ EN 149:2001+A1:2009 szabványban foglalt előírásoknak,

b) a vizsgált egyéni légzésvédő eszköz megfelel-e a műszaki dokumentációjában foglaltaknak, és
c) a  vizsgált egyéni légzésvédő eszköz, használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő eszköz megfelel-e 

az  (EU) 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, rá vonatkozó alapvető 
egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, valamint ténylegesen véd-e azon kockázatokkal 
szemben, amelyek ellen a légzésvédő eszköz rendeltetése szerint védelmet nyújt.

 (7) A BME vizsgálólaboratórium az elvégzett darabvizsgálatról vizsgálati jegyzőkönyvet készít.
 (8) Ha a  darabvizsgálat során megállapításra kerül, hogy a  vizsgált egyéni légzésvédő eszköz, használat után 

fertőtlenített egyéni légzésvédő eszköz a (6) bekezdésben foglaltaknak megfelel, akkor a BME vizsgálólaboratórium 
ezt a  tényt az  „Igazolás darabvizsgálat elvégzéséről” elnevezésű dokumentum (a továbbiakban: Igazolás) 
kibocsátásával igazolja.

 (9) Ha a  darabvizsgálat során megállapításra kerül, hogy a  vizsgált egyéni légzésvédő eszköz, használat 
után fertőtlenített egyéni légzésvédő eszköz a  (6)  bekezdésben foglaltaknak nem felel meg, akkor 
a BME vizsgálólaboratórium erről a kérelmezőt értesíti.

 (10) A  darabvizsgálat díjköteles. A  darabvizsgálat díjának összegében a  vizsgálati módszer és a  vizsgált darabszám 
függvényében a felek állapodnak meg, azzal, hogy a díj maximális összege kérelmenként legfeljebb 500 000 forint 
lehet.

3. § (1) Igazolással rendelkező egyéni légzésvédő eszköz, használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő eszköz kizárólag 
egészségügyi dolgozó és a koronavírus elleni védekezésben közvetlenül részt vevő személy részére biztosítható.

 (2) A kérelmező köteles gondoskodni arról, hogy a felhasználó tájékoztatást kapjon arról, hogy olyan egyéni légzésvédő 
eszközt kap, amely még nem esett át megfelelőségértékelési eljáráson, de a  megfelelőségértékelési eljárás 
az (EU) 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak szerint megindult.

 (3) A felhasználó biztosítja az (1) bekezdésben foglalt személyek részére EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal rendelkező új 
egyéni légzésvédő eszköz hiányában
a) az e rendelet szerinti Igazolással rendelkező, új egyéni légzésvédő eszközt,
b) az a) pontban foglaltak hiányában (a továbbiakban: végszükség) az expozíció kockázatának értékelése után 

az Igazolással rendelkező, használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő eszközt.
 (4) Magas kockázatú expozíciónak kitett egészségügyi dolgozó a  (3)  bekezdés b)  pontja szerinti, használat után 

fertőtlenített egyéni légzésvédő eszközt végszükség esetén sem használhat.
 (5) Igazolással rendelkező egyéni légzésvédő eszköz, használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő eszköz  

az  (1)–(4)  bekezdés szerinti használat céljára kizárólag Magyarország területén, a  veszélyhelyzet időtartama alatt 
hozható forgalomba, azzal, hogy kereskedelmi forgalomba nem hozható.

4. §  Az e  rendelet 1–3.  §-ában foglaltak nem érintik az  (EU) 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint 
szükséges megfelelőségértékelési eljárások lefolytatását.

2. A munkavédelmi célú időszakos felülvizsgálatok elhalasztása és a munkavégzéshez szükséges 
kezelői jogosítványok orvosi érvényességének meghosszabbítása

5. § (1) A veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig elhalasztható a munkavédelmi célú időszakos felülvizsgálatok közül
a) a  munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 23.  § (1)  bekezdésében meghatározott veszélyes 

munkaeszközök időszakos biztonsági felülvizsgálata,
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b) a  munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 
10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet (a továbbiakban: 10/2016. NGM rendelet) 17. §-ában és 18. § (1) bekezdésében 
meghatározott nem veszélyes munkaeszközök időszakos ellenőrző felülvizsgálata,

c) a villamos berendezések esetében a 10/2016. NGM rendelet
ca) 19. § (2) bekezdése szerinti szerelői ellenőrzés,
cb) 19. § (3) bekezdése szerinti szabványossági felülvizsgálat,
cc) 19. § (6) bekezdése szerinti szerelői ellenőrzéssel történő időszakos ellenőrző felülvizsgálat,
cd) 19.  § (7)  bekezdése szerinti szabványossági felülvizsgálattal történő időszakos ellenőrző 

felülvizsgálat,
d) az  Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Melléklet I. Fejezet 

7.2.7. pontja szerinti emelőgép-szerkezeti és fővizsgálat,
e) a  Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet Melléklet 8.1.  pontja 

szerinti hegesztő berendezések és biztonsági szerelvények időszakos ellenőrzése.
 (2) A  veszélyhelyzet idején lejáró, a  munkavégzés során egyes tevékenységek végzéséhez szükséges kezelői 

jogosítványok orvosi érvényessége a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig meghosszabbodik.

3. Egyes műszaki berendezések, készülékek, szerkezetek időszakos felülvizsgálati, karbantartási 
kötelezettségével összefüggő előírások veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

6. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt – amennyiben azok végrehajtása a fennálló veszélyhelyzettel összefüggésben kialakult 
körülmények következtében aránytalan nehézségbe ütközik – az  Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 18. mellékletében foglalt 1. táblázatban meghatározott műszaki megoldások időszakos 
felülvizsgálatát, karbantartását nem kell végrehajtani.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazása esetén az üzemeltetői ellenőrzéseket – amennyiben jogszabály annak végrehajtására 
hosszabb időt határoz meg – legalább havonta egy alkalommal végre kell hajtani.

 (3) Az  (1)  bekezdés nem vonatkozik az  érintett műszaki berendezés, készülék, szerkezet meghibásodásának 
elhárításával, javításával, folyamatos készenlétben tartásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott 
kötelezettségre.

 (4) Az  (1)  bekezdés alapján elmaradt időszakos felülvizsgálat, karbantartás végrehajtására az  arra kötelezettnek 
a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül – igazolt módon dokumentálva – intézkednie kell.

4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 8. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 178/2020. (V. 4.) Korm. rendelete
a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali 
intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet szerinti teljes hiteldíj mutató számítására és 
közzétételére vonatkozó részletszabályokról

A Kormány
az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  koronavírus elleni 
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 4. § 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 koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali 
intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott teljes hiteldíj mutató kiszámításakor 
a  hitelszerződés kapcsán fizetendő összes díjnak a  koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának 
enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet fizetési 
moratóriumra vonatkozó részletszabályairól szóló 62/2020. (III. 24.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 62/2020. 
Korm. rendelet) 4.  § (1)  bekezdésében meghatározott időpontig alkalmazott mértékét kell figyelembe venni 
(a továbbiakban: kedvezményes THM).

2. § (1) A  kedvezményes THM-mel egyidejűleg a  teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről 
szóló 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően számított teljes hiteldíj mutatót is közzé kell 
tenni.

 (2) Az  (1)  bekezdésnek megfelelően közzétett teljes hiteldíj mutatót, valamint a  62/2020. Korm. rendelet 4.  § 
(1)  bekezdésében meghatározott időpontot követő törlesztőrészlet várható összegét a  hitelre vonatkozó 
kereskedelmi kommunikációban a teljes hiteldíj mutató és a törlesztőrészletek feltüntetésére vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések szerint kell feltüntetni. A  kereskedelmi kommunikációban alkalmazott tájékoztatást a  hitel alapjául 
szolgáló szerződéskötési folyamat során nyújtott tájékoztatásokban is alkalmazni kell, a  figyelem felkeltésére 
alkalmas módon.

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



2388 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 98. szám 

A Kormány 179/2020. (V. 4.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről

A Kormány
az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  koronavírus elleni 
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 4. § 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 veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: 
veszélyhelyzet) megszűnéséig a  koronavírusos megbetegedések megelőzése, megismerése, felderítése, valamint 
továbbterjedésének megakadályozása érdekében – ehhez kapcsolódóan az  állami szervek összehangolt 
feladatellátásának megszervezését is ideértve – az  ezen adatkezelési célból kezelt személyes adat kezelése 
tekintetében
a) a  természetes személyeknek a  személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az  ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 
(EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 
III. fejezete, valamint

b) az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(a továbbiakban: Infotv.) 14. §-a alapján

az érintettet megillető jogok gyakorlását az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell biztosítani.
 (2) Az (1) bekezdés szerinti célból végzett adatkezelés tekintetében az érintettnek az adatkezelőhöz

a) az Infotv. 14. §-a és
b) az általános adatvédelmi rendelet 15–22. cikke 
szerinti jogok gyakorlása érdekében benyújtott kérelme alapján teendő minden intézkedést a  veszélyhelyzet 
megszűnéséig fel kell függeszteni, ezen intézkedésekre irányadó határidők kezdő napja a  veszélyhelyzet 
megszűnésének napját követő nap. Az  érintettet erről a  veszélyhelyzet megszűnését követően haladéktalanul, de 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított kilencven napon belül tájékoztatni kell.

 (3) Az általános adatvédelmi rendelet 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatást, illetve az  Infotv. 16. § (1) és (2) bekezdése 
szerinti előzetes tájékozódáshoz való jog tekintetében biztosítandó tájékoztatást teljesítettnek kell tekinteni, 
ha az  (1)  bekezdésben meghatározott célból végzett adatkezelés esetében az  adatkezelés céljait, jogalapját és 
terjedelmét közérthető formában rögzítő általános tájékoztató elektronikus úton közzétett módon az  érintett 
rendelkezésére áll.

 (4) Az  (1)  bekezdésben meghatározott célból végzett adatkezelés tekintetében az  általános adatvédelmi rendelet 
77–79. cikkében, továbbá az  Infotv. 22. §-ában, 23. §-ában, valamint 52. § (1) bekezdésében meghatározott jogok 
érvényesítése esetén a bejelentés, kérelem, illetve keresetlevél alapján meginduló eljárás határidejének kezdő napja 
a veszélyhelyzet megszűnésének napját követő nap.

2. § (1) A  veszélyhelyzet megszűnéséig az  Infotv. szerinti, a  közérdekű és a  közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban 
együtt: közérdekű adat) megismerésére irányuló igényekre vonatkozó, az Infotv. III. Fejezete szerinti rendelkezéseket 
az e §-ban foglalt kiegészítésekkel, illetve eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) Az Infotv. 28. § (1) bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerése iránti igényt szóban nem lehet benyújtani, 
valamint az  Infotv. 30.  § (2)  bekezdésétől eltérően az  adatigénylés csak akkor teljesíthető az  igénylő által kívánt 
formában, ha az  egyébként nem jár az  igénylőnek az  Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv előtti személyes 
megjelenésével.

 (3) Az  Infotv. 29.  § (1)  bekezdésétől eltérően a  közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az  adatot 
kezelő, az  Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv az  igény beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget, 
ha valószínűsíthető, hogy az  igénynek az  Infotv. 29. § (1)  bekezdése szerinti határidőben való teljesítése 
a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné. Erről az  igénylőt az  igény beérkezését követő 
15 napon belül tájékoztatni kell.
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 (4) Az Infotv. 29. § (2) bekezdésében meghatározottakat nem érintve, a (3) bekezdés szerinti határidő egy alkalommal 
45 nappal meghosszabbítható, ha az igénynek a (3) bekezdés szerinti határidőben való teljesítése az Infotv. szerinti 
közfeladatot ellátó szervnek a  veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását továbbra is veszélyeztetné. Erről 
az igénylőt a (3) bekezdésben meghatározott határidő leteltét megelőzően tájékoztatni kell.

 (5) Az  Infotv. 29.  § (4)  bekezdésében meghatározottaktól eltérően az  adatigénylést az  adatigénylés teljesítéséért 
az Infotv. szerint megállapított költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 45 napon belül kell teljesíteni 
akkor, ha egyúttal valószínűsíthető, hogy az  igénynek az  Infotv. 29.  § (4)  bekezdése szerinti határidőben való 
teljesítése a  veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné. Ebben az  esetben az  Infotv. 29.  § 
(4) bekezdésében meghatározott tájékoztatást az igény beérkezését követő 45 napon belül teljesíteni kell.

 (6) A  (3)  bekezdés alkalmazása esetén – az  Infotv. 30.  § (3)  bekezdésétől eltérően – az  igény teljesítésének 
megtagadásáról, annak indokaival, valamint az  igénylőt az  Infotv. alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről 
való tájékoztatással együtt, az  igény beérkezését követő 45 napon belül kell írásban vagy – ha az  igényben 
az elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus levélben értesíteni az igénylőt.

 (7) Az  Infotv. 31.  § (1)  bekezdésében az Infotv. 29.  § (2)  bekezdése szerint meghosszabbított határidő alatt 
a (4) bekezdés szerint meghosszabbított határidőt is érteni kell.

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

5. §  Az 1–2. §-ban foglalt rendelkezéseket az e rendelet hatálybalépésekor már folyamatban lévő
a) adatkezelésekre, az ehhez kapcsolódó kérelmekre, tájékoztatásokra, illetve eljárásokra, valamint
b) közérdekű adat megismerésére vonatkozó igényekre
is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 180/2020. (V. 4.) 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 következő 7/A. és 7/B. §-sal egészül ki:
„7/A.  § A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 6.  § (1)  bekezdésében 
foglaltaktól eltérően, az  ideiglenes 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.
7/B.  § (1) A  mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a  beszállítókkal szemben alkalmazott 
tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény (a  továbbiakban: Tfmtv.) 3.  §-a 
szerinti tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül, ha a  beszállítóval szemben a  kereskedő a  beszerzési 
árat a  beszállító tiltakozása ellenére egyoldalúan csökkenti, vagy ha a  beszerzési ár csökkentésére irányuló 
szerződésmódosítás érdekében a  kereskedő a  beszállítót a  szerződéses kapcsolat megszüntetésével, terméke 
rendelésének lemondásával, a  rendelésállomány csökkentésével, eladásösztönző tevékenységek – így különösen 
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az akciók és promóciók – lemondásával vagy más, a beszállítónak anyagi vagy erkölcsi veszteséget okozó eszközzel 
fenyegeti.
(2) A kereskedő köteles igazolni, hogy a beszerzési ár csökkentésére nem az (1) bekezdés szerinti módon került sor, 
ha a Tfmtv. szerinti eljárás megindítására a beszállító bejelentése alapján került sor, és
a) a  beszállító éves árbevétele nem haladja meg az  500 millió forintot, és a  kereskedő árbevétele meghaladja 
az 1 milliárd forintot;
b) a  beszállító éves árbevétele meghaladja az  500 millió forintot, de nem haladja meg az  5 milliárd forintot, és 
a kereskedő árbevétele meghaladja a 20 milliárd forintot;
c) a  beszállító éves árbevétele meghaladja az  5 milliárd forintot, de nem haladja meg a  75 milliárd forintot, és 
a kereskedő árbevétele meghaladja a 100 milliárd forintot;
d) a  beszállító éves árbevétele meghaladja a  75 milliárd forintot, és a  kereskedő árbevétele meghaladja 
a 200 milliárd forintot.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazása során a 2018. évi árbevételt kell figyelembe venni azzal, hogy a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény szerint kapcsolt vállalkozási viszonyban álló beszállítók vagy kereskedők, továbbá közös 
beszerzés esetén a  közös beszerzési szövetséget vagy ügyleti társulást alkotó, vagy a  kereskedelmi szerződést 
közösen megkötő kereskedők árbevételét egybe kell számítani.
(4) Az  (1)  bekezdésben meghatározott jogsértés megállapítása esetén a Tfmtv. 8.  § (1)  bekezdése szerinti döntés 
nem hozható.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 181/2020. (V. 4.) Korm. rendelete
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány vonatkozásában 
elrendelt hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzéséről

A Kormány
az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  koronavírus elleni 
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
az 5.  § 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) Az  egészség és élet megóvása, valamint a  nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel 
kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti hatósági 
házi karantén (a továbbiakban: hatósági házi karantén) szabályainak betartását az  általános rendőrségi feladatok 
ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) ellenőrzi.

 (2) A járványügyi hatóság elrendeli 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 (a továbbiakban: szoftver) alkalmazásával történő ellenőrzését,  
ha nyilatkozik, hogy
a) a szoftver telepítésének feltételei rendelkezésre állnak, ahhoz megfelelő eszközzel rendelkezik, és
b) a szoftver telepítését és használatát önként vállalja.

 (3) A  járványügyi hatóság a  (2)  bekezdés szerinti nyilatkozat beszerzése érdekében a  rendőrség közreműködését 
kérheti.
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 (4) A járványügyi hatóság a hatósági házi karanténra kötelezett személyt a (2) bekezdés szerinti nyilatkozat megtétele 
előtt
a) tájékoztatja a  szoftver telepítésének és használatának önkéntességéről, továbbá a  szoftver telepítésének 

feltételeiről, a szoftver használatával járó előnyökről és kötelezettségekről, és
b) figyelmezteti, hogy a (2) bekezdés szerinti önkéntes nyilatkozat megtétele esetében a szoftver telepítésének, 

illetve használatának elmulasztása szabálysértésnek minősül,
c) figyelmezteti, hogy a (2) bekezdés szerinti önkéntes nyilatkozat megtétele hiányában a (7) bekezdés szerinti 

ellenőrzésnek van helye, valamint a  hatósági házi karantén szabályainak megszegése miatt magasabb 
összegű bírság kiszabására van lehetőség.

 (5) A  szoftver telepítésére és használatára vonatkozó kötelezettség teljesítését a  rendőrség – elsősorban elektronikus 
úton – ellenőrzi, amely során a (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot tevő személy (a továbbiakban: érintett személy) 
köteles együttműködni, és a  szoftverrel a  rendőrség által előírt műveletet elvégezni. A  rendőrség a szoftver útján 
megadott mozgási adatokat elektronikus úton is összevetheti a  hatósági házi karanténra kijelölt hely adataival. 
Az  ellenőrzés nem járhat az  érintett személy magánéletének szükségtelen zavarásával, 22.00 és 6.00 óra között 
az  érintett személy pihenése indokolatlanul nem zavarható meg. A  személyes ellenőrzésre akkor kerülhet sor, 
ha a  szoftver által biztosított ellenőrzés kijátszásának gyanúja merül fel, vagy ha az  érintett személy a  szoftver 
használatát elmulasztja.

 (6) A  hatósági házi karantén megszűnésével az  érintett személy a  szoftvert törli, a  rendőrség az  érintett személy 
(5) bekezdés szerinti ellenőrzését megszünteti.

 (7) Ha a  hatósági házi karanténra kötelezett személy nem tesz (2)  bekezdés szerinti nyilatkozatot, a  hatósági házi 
karantén szabályainak megtartását a rendőrség személyes jelenlét útján fokozottan ellenőrzi.

2. § (1) A  rendőrség haladéktalanul értesíti a  járványügyi hatóságot, ha az  érintett személy a  szoftver telepítésével vagy 
használatával kapcsolatos kötelezettségét megszegi.

 (2) Azzal az érintett személlyel szemben, aki az R. 5. § (2) bekezdése szerinti szabálysértést követ el,
a) az  R. 5.  § (3)  bekezdésétől eltérően a  kiszabható pénzbírság legalacsonyabb összege háromezer forint, 

legmagasabb összege háromszázezer forint, továbbá
b) az R. 5. § (4) bekezdésétől eltérően – pénzbírság kiszabása helyett – figyelmeztetés is alkalmazható, amelyet 

a rendőrség a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
100/A.  §-ától eltérően helyszíni intézkedés hiányában is alkalmazhat, valamint írásban és rövid úton is 
közölhet.

3. § (1) A  járványügyi hatóság és a  rendőrség a  hatósági házi karantén alá vont személy azonosítása érdekében jogosult 
az érintett személy arcképmásának kezelésére.

 (2) A járványügyi hatóság és a rendőrség – a személyazonosság ellenőrzése céljából – az érintett személy által készített 
és a  szoftver útján továbbított arcképet szükség esetén összevetheti az  érintett személynek a  személyiadat- 
és lakcímnyilvántartásban, útlevél-nyilvántartásban, vezetőiengedély-nyilvántartásban szereplő legutolsó 
arcképmásával.

 (3) A  járványügyi hatóság, valamint a  rendőrség a  hatósági házi karantén szabályai megtartásának ellenőrzése 
érdekében jogosult az érintett személynek a szoftver által küldött mozgási adatainak kezelésére.

 (4) A  rendőrség az  e  rendeletben foglalt feladatainak ellátása érdekében jogosult az  érintett személy természetes 
személyazonosító adatainak, elérhetőségi adatainak és a  COVID-19 fertőzéssel vagy annak gyanújával 
összefüggésbe hozható, a  szoftver útján továbbított egészségügyi adatainak kezelésére, valamint azoknak 
jogszabályban meghatározott szerv részére történő továbbítására.

 (5) A  járványügyi hatóság, valamint a  rendőrség az  (1)–(4)  bekezdésben foglalt adatokat – ha jogszabály hosszabb 
határidőt nem állapít meg – a hatósági házi karantén megszűnésétől számított 60 napig kezeli.

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

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



2392 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 98. szám 

6. §  A járványügyi hatóság – az  1.  § (2)  bekezdése szerinti feltételekkel – a  szoftver alkalmazását az  e  rendelet 
hatálybalépését megelőzően elrendelt hatósági házi karantén tekintetében is elrendelheti.

7. § (1) Az R. 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) E rendelet szerinti hatósági házi karanténnak minősül az is, ha a járványügyi hatóság COVID-19 fertőzés vagy 
annak gyanúja miatt előírja, hogy a járványügyi intézkedés alá vont személy a számára meghatározott lakást, ahhoz 
tartozó bekerített helyet vagy egyéb, egészségügyi intézménynek nem minősülő helyet ne hagyja el.”

 (2) Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Az a nem magyar állampolgár, aki a 2. §-ban meghatározott szabályokat megszegi, Magyarország területéről 
kiutasításra, kitoloncolásra kerül.
(2) Nem bűncselekmény, hanem szabálysértés valósul meg, ha a Btk. 361. §-ában meghatározott bűncselekményt 
a  COVID-19 fertőzöttség vagy annak gyanúja miatt elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy 
ellenőrzés szabályainak megszegésével követik el.
(3) A  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi  
II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 11. § (1) bekezdésétől eltérően a  (2) bekezdés szerinti szabálysértés esetén 
a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.
(4) A  (2) bekezdés szerint szabálysértés esetén a helyszíni bírság összege a Szabs. tv. 99. § (2) bekezdésétől eltérően 
ötezer forinttól százezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén százötvenezer forintig terjed, és a Szabs. tv.  
100/A. §-ától eltérően szóbeli figyelmeztetés nem alkalmazható.
(5) Ha a  (2)  bekezdés szerinti szabálysértés miatti helyszíni intézkedés során az  eljárás alá vont személy 
a szabálysértés elkövetését nem ismeri el, a szabálysértési hatóság meghallgatás nélküli eljárásban hoz határozatot. 
Meghallgatás iránti kérelem esetén, a  veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási 
tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 12.  § (1)  bekezdésétől eltérően, ha a  meghallgatás 
telekommunikációs eszköz útján nem foganatosítható, kötelező az írásbeli vallomástétel engedélyezése.
(6) A Szabs. tv. 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki
a) a 4. § (1) bekezdése alapján meghatározott egyedi magatartási szabályt vagy
b) a  4.  § (2)  bekezdése szerinti határozatban foglalt határátlépési, tartózkodási, közlekedési, egészségvédelmi, 
valamint útvonalra és megállási lehetőségekre vonatkozó szabályt
megszegi.
(7) A  (6)  bekezdés szerinti szabálysértés esetén a  Szabs. tv. 11.  § (1)  bekezdésétől eltérően a  pénzbírság 
legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.
(8) A (6) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a helyszíni bírság összege a Szabs. tv. 99. § (2) bekezdésétől eltérően 
ötezer forinttól százezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén százötvenezer forintig terjed.”

8. §  Az R. 3. § (3) bekezdésében az „Az (1) bekezdés c) és d) pontja” szövegrész helyébe az „Az (1) bekezdés c) és d) pontja, 
valamint a (2a) bekezdése” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 182/2020. (V. 4.) Korm. rendelete
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány vonatkozásában 
a Garantiqa Krízis Garanciaprogrammal kapcsolatos eljárások elektronikus útjáról

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. §  E rendelet alkalmazásában
a) Garanciaprogram: a  Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a  koronavírus világjárvány mikro-, kis- és 

középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében 
az  MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a  Garantiqa Hitelgarancia 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósítandó garanciakonstrukciókkal kapcsolatos 
intézkedésekről szóló 1170/2020. (IV. 21.) Korm. határozat 1.  pont b) és c)  alpontja szerinti, a  mikro-, 
kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok ügyleteihez kapcsolódó készfizető kezességvállalási 
tevékenység,

b) Garantiqa Zrt.: a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

2. § (1) A Garantiqa Zrt., valamint a Garanciaprogramban részt vevő, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) szerinti gazdálkodó 
szervezet egymással elektronikus úton tart kapcsolatot a Garanciaprogrammal kapcsolatos eljárásban.

 (2) Az  elektronikus úton történő kapcsolattartás biztosítása érdekében a  Garantiqa Zrt. térítésmentesen jogosult 
az  E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeletében meghatározott, a  Garanciaprogramhoz szükséges 
szabályozott és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások használatára, ideértve a  kormányzati hitelesítés-
szolgáltatást is.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti szolgáltatások igénybevétele érdekében a  Garantiqa Zrt. kezeli az  (1)  bekezdés szerinti 
gazdálkodó szervezet nevében eljáró személy azon személyes adatait, amelyek a  szolgáltatás igénybevételéhez 
elengedhetetlenül szükségesek.

3. §  A Garanciaprogram igénybevételekor alkalmazott elektronikus kapcsolattartás során az  azonosításra, 
a  dokumentum hitelesítésére, kézbesítésre, valamint a  képviseletre az  E-ügyintézési tv. és végrehajtási 
rendeletének rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy kizárólag e  rendelkezések tekintetében a  Garantiqa  Zrt.-t 
az  E-ügyintézési  tv. szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szervnek, a  Garanciaprogramban részt vevő 
vállalkozást az E-ügyintézési tv. szerinti ügyfélnek kell tekinteni.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 6. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. § (1) A  2.  § (1)  bekezdését a  Garanciaprogram elektronikus úton történő lebonyolításához szükséges technológiai 
feltételek Garantiqa Zrt. általi kialakításának napjától kell alkalmazni.

 (2) A  Garantiqa Zrt. az  (1)  bekezdés szerinti időpontot annak bekövetkezésétől számított legalább három nappal 
korábban a honlapján közzéteszi.

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
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 3/2020. (V. 4.) NVTNM rendelete
az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Miniszterelnökség 
tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló 
gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló 
személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az  államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  A Rendelet 1. melléklet X. pontjában foglalt táblázat 2. sorában a „KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja 
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság” szövegrész helyébe a „BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság” szöveg lép.

3. §  Hatályát veszti a Rendelet 1. melléklet IV. pontjában foglalt táblázat 28. sora.

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

  Bártfai-Mager Andrea s. k.,
  nemzeti vagyon kezeléséért felelős  
  tárca nélküli miniszter

1. melléklet a 3/2020. (V. 4.) NVTNM rendelethez

  A Rendelet 1. melléklet VIII. pontjában foglalt táblázat a következő 8. sorral egészül ki:

(A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége)

8. KKM Subsidium Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-355242 2022. december 31.
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A belügyminiszter 12/2020. (V. 4.) BM rendelete
az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén elhelyezett szolgáltatásazonosító felhasználásával 
ellenőrizhető jogosultságok köréről szóló 36/2019. (X. 15.) BM rendelet módosításáról

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47.  § (2)  bekezdés f )  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § 
(1) bekezdés 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén elhelyezett szolgáltatásazonosító felhasználásával 
ellenőrizhető jogosultságok köréről szóló 36/2019. (X. 15.) BM rendelet 1. §-a a következő d) és e) ponttal egészül ki:
(Az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén elhelyezett szolgáltatásazonosító)
„d) a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat
da) irányítása alatt álló költségvetési szerv,
db) által alapított, vagy az alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítvány és közalapítvány, valamint
dc) többségi befolyása alá tartozó gazdasági társaság
által nyújtott egyes szolgáltatások és kedvezmények igénybevételére,
e) a  helyi önkormányzattal tömegsport, látvány-csapatsport, kulturális, közművelődési, oktatási, kereskedelmi, 
gyógyászati, vendéglátási, a b) pont hatálya alá nem tartozó közlekedési, szabadidős, szociális vagy egészségügyi 
célból a jogosultság igazolására megállapodást vagy szerződést kötött egyéb szerv, valamint szervezet által nyújtott 
egyes szolgáltatások és kedvezmények igénybevételére”
(való jogosultság ellenőrzésére használható fel.)

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

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
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: Papp Tibor ügyvezető.


	A Kormány 176/2020. (V. 4.) Korm. rendelete
	a kapcsolattartásra és a távoltartásra a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó eltérő intézkedésekről

	A Kormány 177/2020. (V. 4.) Korm. rendelete
	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 munkavégzés

	A Kormány 178/2020. (V. 4.) Korm. rendelete
	a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet szerinti teljes hiteldíj mutató számítására és közzétételére vonatkozó részletszabályokról

	A Kormány 179/2020. (V. 4.) Korm. rendelete
	a veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről

	A Kormány 180/2020. (V. 4.) 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 181/2020. (V. 4.) Korm. rendelete
	az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány vonatkozásában elrendelt hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzéséről

	A Kormány 182/2020. (V. 4.) Korm. rendelete
	az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány vonatkozásában a Garantiqa Krízis Garanciaprogrammal kapcsolatos eljárások elektronikus útjáról

	A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 3/2020. (V. 4.) NVTNM rendelete
	az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi

	A belügyminiszter 12/2020. (V. 4.) BM rendelete
	az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén elhelyezett szolgáltatásazonosító felhasználásával ellenőrizhető jogosultságok köréről szóló 36/2019. (X. 15.) BM rendelet módosításáról


		2020-05-04T21:48:03+0200
	Dr. B. Tóth Enikő




