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III. Kormányrendeletek

A Kormány 185/2020. (V. 6.) Korm. rendelete
az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt 
veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló  
81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezése alapján, 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. § (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.) 4. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az országos rendőrfőkapitány
a) a szomszédos állam állampolgárai esetében,
b) a humanitárius célból történő tranzitáthaladás során, valamint
c) a szomszédos országokból érkező olyan személyek esetében, akik az  agrárágazat (TEÁOR és TESZOR 01, 02 és 
03) munkaerőigényének biztosítása céljából utaznak be, és a szomszédos állam állampolgárai vagy magyarországi 
lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok (a továbbiakban: agrárágazatban dolgozó),
a határátlépésre, a  Magyarország területén tartózkodásra, az  áthaladásra, az  útvonalra, a  megállási lehetőségekre, 
a  humanitárius tranzitforgalomra vonatkozó különös közlekedésre vonatkozó szabályokat, valamint – kizárólag 
a c) pont szerinti esetben – a munkahelyi karanténra vonatkozó szabályokat határozatban is megállapíthat.”

 (2) Az R. a következő 4/B. §-sal egészül ki:
„4/B. § (1) Az agrárágazatban dolgozó csak az országos rendőrfőkapitány által erre a célra kijelölt határátkelőhelyen, 
csoportosan léptethető be Magyarország területére.
(2) A beléptetés feltételeiről és tervezett idejéről az agrárágazatban dolgozót előzetesen az agrárágazatban dolgozó 
munkáltatója (a továbbiakban: munkáltató) az anyanyelvén írásos formában tájékoztatja.
(3) Az agrárágazatban dolgozó beléptetésére abban az esetben kerülhet sor, ha
a) a munkáltató a  tervezett belépés előtt legalább 48 órával az  agrárágazatban dolgozó belépéséről az  országos 
rendőrfőkapitány által meghatározott elektronikus formában értesíti az (1) bekezdés szerint kijelölt és igénybe venni 
kívánt határátkelőhely szerint illetékes határrendészeti kirendeltséget
aa) az agrárágazatban dolgozó nevét,
ab) a határátlépés során felhasználni kívánt személyazonosításra alkalmas okmányának számát,
ac) a tervezett munkavégzés és a szállás helyét és a munkavégzés tervezett időpontját
tartalmazó kimutatás megküldésével,
b) egészségügyi vizsgálaton átesett, és ennek során COVID-19 fertőzés gyanúját nem állapították meg.
(4) Az  agrárágazatban dolgozó beléptetésének az  Európai Gazdasági Térség tagállamán kívüli harmadik ország 
állampolgárának magyarországi foglalkoztatására vonatkozó jogszabályban előírt rendelkezéseken túl további 
feltétele a  munkáltatóval kötött érvényes és hatályos munkaszerződés megléte, vagy a  munkáltató által 
a  munkaviszony fennállásáról kiállított igazolás eredeti példányának bemutatása, amelyben a  munkavégzés 
ágazatát, helyét és a jogviszony időtartamát a munkáltató feltüntette.
(5) Az agrárágazatban dolgozót a járványügyi hatóság nyilvántartásba veszi.”

 (3)  Az R. 5. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Szabs. tv. 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki]
„b) a  4.  § (2)  bekezdése alapján kiadott határozatba foglalt határátlépési, tartózkodási, közlekedési, 
egészségvédelmi, valamint útvonalra és megállási lehetőségekre vonatkozó, továbbá a  Magyarország területén 
tartózkodásra, illetve a munkahelyi karanténra vonatkozó szabályt”
[megszegi.]
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2. §  Az R. 5.  § (1)  bekezdésében az „a 2.  §-ban” szövegrész helyébe az „a 2.  §-ban és a  4.  § (2)  bekezdés c)  pontjában” 
szöveg lép.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § (3) bekezdése, valamint a 2. § az e rendelet kihirdetését követő második napon lép hatályba.

4. §  Hatályát veszti az  egészség és élet megóvása, valamint a  nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt 
veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló  
174/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 186/2020. (V. 6.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt az állami és önkormányzati bérleti szerződésekre vonatkozó eltérő szabályokról 
és a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 
azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet helyiségbérleti szerződésekre vonatkozó 
rendelkezésének módosításáról

A Kormány
az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  koronavírus elleni 
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 3. § 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 fennállása alatt lejáró, az  állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra kötött 
lakásbérleti szerződés, valamint az állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiségekre vonatkozó bérleti szerződés 
új pályázat kiírása nélkül a bérlő egyoldalú, a veszélyhelyzet fennállása alatt – de legkésőbb a szerződés lejártának 
utolsó napján – megtett írásbeli nyilatkozata alapján a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik.

 (2) A  veszélyhelyzet fennállása alatt a  nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezéseitől az  állam vagy helyi 
önkormányzat tulajdonában lévő lakás tekintetében fennálló lakásbérleti szerződés, illetve az  állami vagy 
önkormányzati tulajdonú helyiségek tekintetében fennálló bérleti szerződés tartalma vonatkozásában a felek közös 
megegyezéssel – a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig – eltérhetnek.

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

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

4. §  E rendelet rendelkezéseit a  hatálybalépését megelőzően kötött, az  állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában 
lévő lakásra kötött lakásbérleti szerződésre, valamint az  állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiségekre 
vonatkozó bérleti szerződésre is alkalmazni kell.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
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A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
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A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.

5. §  A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali 
intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  turisztikai, a  vendéglátóipari, a  szórakoztatóipari, a  szerencsejáték, a  filmipari, az  előadóművész, 
a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok tekintetében a nem lakás céljára szolgáló helyiségre 
vonatkozó bérleti szerződéseket a bérbeadó 2020. június 30-áig felmondással nem szüntetheti meg. A felmondási 
tilalom a Kormány rendeletével a veszélyhelyzet fennállásáig meghosszabbítható.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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