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Kormányrendeletek

A Kormány 67/2020. (III. 26.) Korm. rendelete
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése,
illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében elrendelt veszélyhelyzet során történő gyógyszerellátással kapcsolatos intézkedésekről
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról
szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 1. § 23. pontja szerinti különös méltánylást érdemlő
betegellátási érdek fennállását a COVID-19 koronavírus megbetegedésekkel kapcsolatban lefolytatandó,
a járvány kezelésével összefüggő hatósági eljárások során a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt vélelmezni kell.
2. §		
A gyógyszerészeti államigazgatási szerv a gyógyszerhiányt vagy annak kockázatát bármely, a jogszabályban foglalt
feladatainak ellátásával összefüggésben tudomására jutó információk alapján, a Gytv. 16. § (2) bekezdése szerinti
értesítés hiányában is megállapíthatja.
3. §

(1) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv a COVID-19 koronavírus megbetegedések kezelése érdekében a Gytv. 25. §
(6) és (6a) bekezdése alapján kiadott engedélyekben szereplő gyógyszerek hatóanyagainak listáját a honlapján
közzéteszi.
(2) A Gytv. 25. § (6) és (6a) bekezdésétől eltérően nem szükséges engedély az (1) bekezdés szerinti listán szereplő
hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek a COVID-19 koronavírus megbetegedések kezelése érdekében a forgalomba
hozatali engedélyben jóváhagyott alkalmazási előírásában nem szereplő javallatban történő rendeléséhez, illetve
alkalmazásához.
(3) A (2) bekezdés alapján engedélyhez nem kötött gyógyszerrendelést, illetve -alkalmazást a kezelőorvos
a gyógyszerészeti államigazgatási szerv részére utólag, legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnésétől számított
90 napon belül bejelenti. A bejelentés az egészségügyi szolgáltató által a szolgáltatónál érintett valamennyi eset
feltüntetésével együttesen is megtehető.
(4) A Gytv. 25. § (6) és (6a) bekezdése szerinti, a COVID-19 koronavírus megbetegedésekkel kapcsolatos kérelmeket
a gyógyszerészeti államigazgatási szerv soron kívül bírálja el.
(5) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 11/D. §-a szerinti eljárásában a gyógyszerészeti
államigazgatási szerv engedélye hiányában a kérelmek támogathatósága kérdésében közvetlenül keresi meg
a gyógyszerészeti államigazgatási szervet állásfoglalás kiadása céljából.

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 68/2020. (III. 26.) Korm. rendelete
a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali
intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes
új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
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 közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes
új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (10) bekezdése a következő
l)–n) ponttal egészül ki:
[Az (1)–(7) bekezdés szerinti rendelkezések a következő TEÁOR és TESZOR-számmal azonosított tevékenységet tényleges
főtevékenységként végzőkre – ide nem értve a költségvetési szerv kifizetőket – terjednek ki:]
„l) utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás (TEÁOR és TESZOR 79),
m) fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 96.04) és
n) belvízi személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 50.30).”
2. §		
Az R. 1. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A (10) bekezdés m) pontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjednek ki az (1)–(7) bekezdés szerinti
rendelkezések, ha a tevékenységet végző megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi
feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak.”
3. §		
Az R. 1. § (10) bekezdés j) pontjában a „(TEÁOR és TESZOR 58.14) és” szövegrész helyébe a „(TEÁOR és TESZOR 58.14),”
szöveg lép.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 69/2020. (III. 26.) Korm. rendelete
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése,
illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében elrendelt veszélyhelyzetben a költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó eltérő
szabályokról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, valamint a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvásához szükséges intézkedések megtételéhez szükséges
források biztosítása érdekében, a költségvetési tartalékok gyorsabb és rugalmasabb felhasználhatósága céljából
– a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvénytől (a továbbiakban: 2020. évi
költségvetési törvény) és az államháztartásról szóló jogszabályoktól való eltéréssel –
a)
nem kell alkalmazni a 2020. évi költségvetési törvény 4. § (6)–(8) bekezdésében és az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 21. § (3) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket, valamint
b)
az Országvédelmi Alap, a Rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék, valamint a Központi
Maradványelszámolási Alap (a továbbiakban együtt: tartalék-előirányzatok) felhasználására vonatkozó
szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a tartalék-előirányzatoknak a humánjárvány
megelőzéséhez, illetve következményeinek elhárításához, valamint a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvásához szükséges felhasználásáról a Kormány helyett – a Koronavírus-járvány Elleni
Védekezésért Felelős Operatív Törzs intézkedései alapján – az államháztartásért felelős miniszter dönt.
(2) Az államháztartásért felelős miniszter az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott döntéseiről a veszélyhelyzet
megszűnését követő 8 napon belül beszámolót készít a Kormány részére.

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelete
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése,
illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás
biztosításának eltérő szabályairól
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
A felnőttképzésben
a)
a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2. § 8. pontja szerinti kontaktórás képzés nem tartható, és
b)
szakmai vizsga nem szervezhető.
2. §

(1) A veszélyhelyzet időtartama alatt a képzés – a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 14. § (1) bekezdése, valamint 14/A. §-a szerinti képzéseket kivéve –
kizárólag távolléti oktatásban, távoktatás formájában, digitális képzésként szervezhető meg abban az esetben is, ha
azt jogszabály, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, támogatói okirat vagy képzési program egyébként
nem teszi lehetővé.
(2) A képzésben részt vevő személynek a veszélyhelyzet kihirdetése és e rendelet hatálybalépése közötti kontaktóráról
való hiányzása igazoltnak minősül, továbbá személyes jelenlétként kell figyelembe venni a képzésben részt vevő
személy e rendelet alapján távoktatásban történő részvételét.
(3) A részben vagy egészben az államháztartás terhére nyújtott költségvetési támogatásból vagy európai uniós
forrásból megvalósuló, a veszélyhelyzet hatálybalépését megelőzően megkezdett és e rendelet alapján távoktatás
formájában megtartott képzés elszámolására a kontaktórás képzés elszámolási szabályait kell alkalmazni.

3. §

(1) A veszélyhelyzet időtartamára az e rendelet hatálybalépését megelőzően bejelentett és meg nem kezdett szakmai
vizsga lemondását az elektronikus vizsgarendszerben rögzíteni kell. A veszélyhelyzet időtartama alatt elmaradt
vagy nem megszervezett szakmai vizsgák elektronikus vizsgarendszerben való ismételt feltöltésére, új központi
vizsganapok kijelölésére a veszélyhelyzet megszűnését követő naptól kerülhet sor.
(2) Az e rendelet hatálybalépésekor már megkezdett és folyamatban lévő szakmai vizsgát – a megszerzett
vizsgaeredmények rögzítése mellett – fel kell függeszteni és legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő
60. napig kell befejezni.
(3) A (2) bekezdés szerinti szakmai vizsga esetén igazolt hiányzásnak kell tekinteni, ha a vizsgázó a veszélyhelyzetre
hivatkozással nem jelent meg a szakmai vizsgán.
(4) A (2) bekezdés szerinti szakmai vizsga befejezésére a pótlóvizsgának a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól
szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2019. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni.
(5) A vizsgázó a szakmai vizsgával vagy az annak eredményes teljesítésével megszerezhető képesítéssel
összefüggésben számára jogszabályban, szerződésben vagy bármilyen más módon előírt kötelezettségének
az e § alapján új időponttal bejelentett szakmai vizsga utolsó napjáig tehet eleget.

4. §

(1) Az Flt. 14. § (1) bekezdése, valamint a 14/A. §-a szerint e rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő
képzések (a továbbiakban: folyamatban lévő képzések) a veszélyhelyzet időtartamára felfüggesztésre kerülnek,
további képzések a veszélyhelyzet időtartama alatt nem indíthatók.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felfüggesztés időtartama alatt a folyamatban lévő képzések résztvevői számára az Flt. 14. §
(4) bekezdése szerinti képzési támogatás részét képező keresetpótló juttatás folyósításra kerül, azzal, hogy annak
összege a hatósági szerződésben foglaltaktól függetlenül e rendelet hatálybalépésekor hatályos kötelező legkisebb
munkabér 60 százaléka.
(3) A (2) bekezdés szerinti keresetpótló juttatás folyósításának időtartama a veszélyhelyzet időtartamával
meghosszabbodik, a veszélyhelyzet megszűnését követően a hatósági szerződésben megállapítottak szerinti
összegben kerül folyósításra.
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(4) Az Flt. 14. § (1) bekezdése, valamint 14/A. §-a szerinti folyamatban lévő képzésekkel összefüggő hatósági
szerződések, együttműködési megállapodások, képzési és felnőttképzési szerződések, valamint a kormányhivatalok
által közzétett képzési irányok és jegyzékek a veszélyhelyzet időtartamával meghosszabbodnak.
(5) Az álláskeresőként való nyilvántartással, az álláskeresők ellátásával, valamint a természetes személynek
nyújtott foglalkoztatást elősegítő támogatással kapcsolatos eljárás során az ügyfél személyes eljárását igénylő
kötelezettségei, valamint az ügyfél és az állami foglalkoztatási szerv közötti kapcsolattartás – az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben foglaltaknak megfelelő eljáráson
és kapcsolattartáson kívül – a beazonosításához szükséges Flt. 57/A. § (1) bekezdése szerinti adatok megadásával
elektronikus levélben is teljesíthető a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig.
5. §

(1) A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CVI. törvénynek (a továbbiakban: Kftv.) 1. § (2b) bekezdése szerint közfoglalkoztatási jogviszonynak
minősül, ha közfoglalkoztatási program keretében a közfoglalkoztatott a munkaerőpiaci alkalmazkodását,
munkához jutását szolgáló képzésben vesz részt. Amennyiben a képzés járványügyi okokból történő esetleges
felfüggesztése esetén a közfoglalkoztatott a képzésen való részvételével már nem tud eleget tenni munkavégzési
kötelezettségének, és a közfoglalkoztató nem tudja biztosítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés követelményeit, akkor a Kftv. 2. § (4f ) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
(2) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 32. §-a szerinti
felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás folyósításának időtartama a veszélyhelyzet időtartamával
meghosszabbodik, és a veszélyhelyzet megszűnését követően a képzés befejezéséig vagy a képzés kimeneti
követelményeként előírt vizsgatevékenység teljesítéséig tart.

6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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