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Kormányrendeletek

A Kormány 82/2020. (IV. 3.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során egyes orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök beszerzésével
összefüggő 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 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. §		
Ha a központi költségvetési szerv vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:2. §-a szerint az állam
többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság a COVID-19 vírus elleni küzdelem elősegítése érdekében országos
szintű orvostechnikai eszközigény, valamint egyéni védőeszköz igény kielégítése céljából beszerzést folytat le, és
ezen beszerzés eredményeként az orvostechnikai eszköz, valamint egyéni védőeszköz az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ (a továbbiakban: ÁEEK) központi raktárába beszállításra kerül, a beszerzést lefolytató költségvetési szervet,
illetve állami tulajdonú gazdasági társaságot az adott beszerzés tekintetében az ÁEEK képviselőjének kell tekinteni.
2. §		
Az 1. § szerinti képviselő által a beszerzés érdekében teljesített kiadások – ideértve a beszerzés ellenértékét,
a kapcsolódó vám- és általános forgalmi adó terhet is – fedezete költségvetési szerv képviselő esetében előirányzatátcsoportosítással, gazdasági társaság képviselő esetében a teljesített kiadások továbbszámlázott értékének
az ÁEEK által történő közvetlen megfizetésével kerül biztosításra.
3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő
beszerzési eljárásokra is alkalmazni kell.
(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. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 83/2020. (IV. 3.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes egészségügyi 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 9. § 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 igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása, adatkezelési szabályok, valamint
az egészségügyi válsághelyzeti ellátási feladatok
1. §		
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban:
veszélyhelyzet) ideje alatt az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó
törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény szerinti igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását
az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet a kérelem elbírálásnak előfeltételeként nem
vizsgálja, ha
a)
a kérelem a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány kezelése céljából, ellátási érdekből szükséges hatósági döntés
kiadására irányul, vagy
b)
az a) pont szerinti célhoz kapcsolódóan az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
legfeljebb hat hónapos határozott időre szóló hatósági döntést ad ki.
2. §		
A Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felállításáról szóló 1012/2020. (I. 31.)
Korm. határozattal felállított Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs feladatainak
ellátásával összefüggésben a belügyminiszter és az emberi erőforrások minisztere – legfeljebb a veszélyhelyzet
megszűnéséig – az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
következményeinek elhárítása és ehhez kapcsolódóan a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása céljából megismerheti és kezelheti a betegellátó és az egészségügyi államigazgatási szerv kezelésében
álló, valamint – az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) működtetője útján –
az EESZT-ben kezelt személyes adatot.
3. §		
A veszélyhelyzet ideje alatt a közép- vagy felsőfokú egészségügyi szakképzésben, főiskolai vagy egyetemi szintű
egészségügyi alapképzésben, felsőoktatásban szociális alapképzésben, valamint az egészségügyi és szociális
akkreditált iskolai rendszerű szakképzésben nappali tagozaton részt vevő nagykorú személy egészségügyi
válsághelyzeti ellátási feladatokra igénybe vehető. Az igénybe vett személy ezen időtartam alatt az egyéb polgári
védelmi kötelezettsége teljesítése alól mentesül.

2. A biocid termék gyártásához szükséges alkohol beszerzésével kapcsolatos eltérő szabályok
4. §		
A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.)
Korm. rendelet szerinti, fertőtlenítésre használt biocid termék gyártásához szükséges alkohol mint hatóanyag
bármely forrásból beszerezhető.
5. §		
A biocid termék gyártásához engedéllyel rendelkező engedélyes biztosítja, hogy a 4. §-ban meghatározott
hatóanyag a gyártáshoz szükséges minőségi követelményeknek megfelel.
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3. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
6. §

(1) A veszélyhelyzet ideje alatt a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) szerinti adóraktár
engedélyes az engedélyében foglaltaktól eltérően az 528/2012/EU rendelet 55. cikk (1) bekezdése alapján
az illetékes nemzeti hatóság által kiadott ideiglenes biocid engedélyben számára meghatározott összetételű
fertőtlenítőszert alkoholtermékből részleges denaturálási eljárás alkalmazása nélkül gyárthat oly módon, hogy
a gyártást az adóraktári engedély módosítása nélkül az állami adó- és vámhatóság részére legkésőbb a gyártás
tervezett megkezdését megelőző 12 órával bejelenti.
(2) Az ideiglenes biocid engedélyben meghatározott összetételű fertőtlenítőszer (1) bekezdés szerinti gyártása esetén
nem kell alkalmazni a Jöt. 133. § (2) bekezdését.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés papír alapon is megtehető.
(4) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza a gyártó nevét, címét, az előállítás kezdő időpontját, a jövedéki
termék felhasználásának rövid leírását.
(5) Az (1) bekezdés szerint előállított fertőtlenítőszer adófizetési kötelezettség alól mentesült jövedéki terméknek
minősül.
(6) Az (1) bekezdés szerinti fertőtlenítőszer előállítását az adóraktár engedélyese legkésőbb az ideiglenes biocid
engedélyt megadó határozat visszavonásának vagy az engedély hatályának lejárati napján befejezi, és a befejezés
időpontját bejelenti az állami adó- és vámhatóság részére.

7. §		
A veszélyhelyzet ideje alatt a Jöt. 144. § (4) bekezdésétől eltérően a kizárólag az adóraktár engedélyese, felhasználói
engedélyes vagy nyilvántartásba vett felhasználó által felhasználható denaturált alkohol mennyisége 1 m3-re
módosul.

4. Átmeneti és záró rendelkezések
8. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 9. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

9. §		
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 84/2020. (IV. 3.) Korm. rendelete
a postai szolgáltatások biztosításának a veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályairól
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 egyetemes postai szolgáltatásra, az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő, illetve az egyetemes
postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatásokra, valamint ezen szolgáltatásokkal összefüggésben
a postai szolgáltatókra – a 2. és 3. §-ban foglalt eltéréssel – a postai szolgáltatásokról szóló törvénytől
a (2) és (3) bekezdésben meghatározott közös eltérő rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) A levélszekrény útján nem kézbesíthető küldeményeket a járványügyi hatóság által az elkülönítés, megfigyelés
vagy zárlat (a továbbiakban együtt: karantén) helyeként nyilvántartott és megjelölt címen a postai szolgáltató
a karantén fennállásának ideje alatt nem kézbesíti, hanem a postai szolgáltatási szerződésnek megfelelő őrzési
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ideig a kézbesítési ponton a karanténnal nem érintett jogosult rendelkezésére tartja, az őrzési idő leteltével pedig
a kézbesíthetetlenségre vonatkozó szabályokat alkalmazza.
(3) A postacsomagot a postai szolgáltató alkalmi átvevő részére akkor is jogosult kézbesíteni, ha a feladó nem
rendelkezett kifejezetten így, de az alkalmi átvevő részére történő kézbesítést a címzett kifejezetten kéri.
2. §

(1) Az egyetemes postai szolgáltatásra és azzal összefüggésben az egyetemes postai szolgáltatóra – az 1. §-tól
eltérően – a postai szolgáltatásokról szóló törvénytől a (2) és (3) bekezdésben meghatározott eltérő rendelkezéseket
kell alkalmazni.
(2) Az egyetemes postai szolgáltató a könyvelt postai küldeményeket a címzettnek vagy a Kormány által rendeletben
meghatározott egyéb jogosult átvevőnek jogosult a személyes átadás mellőzésével úgy kézbesíteni, hogy
a)
a kizárólag ajánlott többletszolgáltatás igénybevételével feladott levélküldeményt a levélszekrénybe helyezi,
a kézbesítés tényét rögzíti, aláírást nem vesz fel,
b)
a tértivevény, illetve értéknyilvánítás többletszolgáltatással feladott levélküldeményt, a hivatalos iratot és
a postacsomagot a címhelyen és a kézbesítési ponton is személyes kapcsolatfelvételt követően kézbesíti,
az átvevővel az annak azonosításához szükséges adatokat lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot
tartva egyezteti, és az átvevő nevét, valamint az átvevő személyazonosság igazolására alkalmas okmányának
típusát és számát maga rögzíti a kézbesítés tényének egyidejű rögzítése mellett úgy, hogy aláírást
az átvevőtől nem vesz fel.
(3) A levélszekrény útján nem kézbesíthető küldeményeket a karantén helyeként nyilvántartott és megjelölt címen
az egyetemes postai szolgáltató a karantén fennállásának ideje alatt nem kézbesíti, hanem a postai szolgáltatási
szerződés teljesítését felfüggeszti. A levélszekrény útján nem kézbesíthető küldeményeket a karanténra vonatkozó
jogszabályi és hatósági előírások megszűnését követően kísérli meg kézbesíteni, addig a kézbesítési ponton
a karanténnal nem érintett jogosult átvevő rendelkezésére tartja. A kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén
az őrzési idő elteltével a kézbesíthetetlenségre vonatkozó szabályokat alkalmazza.

3. §

(1) Az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő, illetve az egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai
szolgáltatásokra, valamint ezen szolgáltatásokkal összefüggésben a postai szolgáltatókra – az 1. §-tól eltérően –
a postai szolgáltatásokról szóló törvénytől a (2) bekezdésben meghatározott eltérő rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) A postai szolgáltató a könyvelt postai küldeményeket a címzettnek vagy a Kormány által rendeletben
meghatározott egyéb jogosult átvevőnek jogosult a személyes átadás mellőzésével kézbesíteni. A postai szolgáltató
a küldeményt ilyen esetben a címhelyen és a kézbesítési ponton is személyes kapcsolatfelvételt követően kézbesíti,
az átvevővel a szükséges adatokat lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartva egyezteti, és amennyiben
szükséges, azokat maga rögzíti a kézbesítés tényének egyidejű rögzítése mellett úgy, hogy az átvevőtől aláírást nem
vesz fel.

4. §

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

5. §		
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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