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III. Kormányrendeletek

A Kormány 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelete
a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának második fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején 
alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az 5. alcím tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló  
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) 
Korm. rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.  § (1) A  kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó 
üzlet (a  továbbiakban: vendéglátó üzlet) kerthelyiségében vagy teraszán reggel 5 óra és este 9.30 óra között 
a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett.
(2) Este 9.30 óra és reggel 5 óra között a  vendéglátó üzlet kerthelyiségében vagy teraszán a  tartózkodás és 
a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása tilos.
(3) A  hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az  értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve 
az  autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével a  vendéglátó üzleten belül mindenki köteles az  1.  § 
(1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni.
(4) A vendéglátó üzlet kerthelyiségében vagy teraszán
a) a vendéglátó üzlet vendéggel érintkező munkatársa az  1.  § (1)  bekezdésében meghatározott módon köteles 
maszkot viselni,
b) a vendég nem köteles maszkot viselni.
(5) A  (2)–(4)  bekezdés szerinti védelmi intézkedés betartásáról a  vendéglátó üzlet üzemeltetője, illetve vezetője 
köteles gondoskodni.
(6) A vendéglátó üzleten belül
a) az ott foglalkoztatottak kivételével és
b) a (7) bekezdés szerinti kivétellel
tilos tartózkodni.
(7) A vendéglátó üzleten belül való tartózkodás
a) az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében és
b) a vendéglátó üzlet mellékhelyiségének használata céljából
az ehhez szükséges időtartamig megengedett, azzal, hogy a vendéglátó üzleten belül a megrendelt étel, illetve ital 
fogyasztása tilos.
(8) A (6) és a (7) bekezdést nem kell alkalmazni
a) a munkahelyi étteremre, illetve büfére,
b) a szálláshelyen található étteremre, illetve bárra, ha ott kizárólag a szálláshely vendégét szolgálják ki,
c) a köznevelési intézmény, valamint a  szakképző intézmény (a  továbbiakban: nevelési, oktatási intézmény) 
menzájára, valamint büféjére, ha ott kizárólag a nevelési, oktatási intézmény dolgozóját, illetve a nevelési, oktatási 
intézmény tanulóját szolgálják ki,
d) az egészségügyi intézményben található étteremre, illetve büfére.
(9) A (6) és a (7) bekezdés szerinti védelmi intézkedés betartásáról a vendéglátó üzlet üzemeltetője, illetve vezetője 
köteles gondoskodni.
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(10) A  Kormány felhívja a  vendéglátó üzletek üzemeltetőit arra, hogy a  vendéglátó üzletekben az  általános 
közegészségügyi és járványügyi szabályokat fokozottan érvényesítsék.”

2. §  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) 
Korm. rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § E rendelet rendelkezéseit e rendelet hatályvesztéséig kell alkalmazni.”

3. §  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) 
Korm. rendelet a következő 28/D. §-sal egészül ki:
„28/D.  § A  védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának második fokozatára tekintettel a  veszélyhelyzet idején 
alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 175/2021. (IV. 15.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 1. § (1) bekezdés h) pontjára, 2. § 
(4)  bekezdésére, 8.  §-ára, 11.  §-ára tekintettel az  R3. hatálybalépését megelőző napon hatályos 22–23.  § alapján 
indított eljárásokat az  eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell 
elbírálni.”

4. §  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) 
Korm. rendelet
a) 2. § (4) bekezdésében a „c)–h) pontja” szövegrész helyébe a „c)–g) pontja” szöveg,
b) 11. §-ában az „A 8–10. §” szövegrész helyébe az „A 9. és 10. §” szöveg,
c) 22. § (2) bekezdésében az „a 7. §, a 9. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 7. §, a 8. § (5) és (9) bekezdése, 

a 9. § (2) bekezdése” szöveg,
d) 22. § (10) bekezdésében az „A (2)–(2b)” szövegrész helyébe az „A (2)” szöveg,
e) 23.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „6.  § (1) és (5)  bekezdésében, 9.  § (1)  bekezdésében” szövegrész helyébe 

a „6. § (1) és (5) bekezdésében, 8. § (2)–(4), (6) és (7) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében” szöveg, valamint 
a „18. § (1) bekezdésében vagy” szövegrész helyébe a „18. § (1) bekezdésében” szöveg

lép.

5. §  Hatályát veszti a  veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet
a) 1. § (1) bekezdés h) pontja,
b) 11. § a) pontja,
c) 22. § (2a) és (2b) bekezdése,
d) 22. § (4) bekezdésében az „ , illetve a (2b) bekezdés” szövegrész,
e) 22. § (5) bekezdésében az „és a (2a)” szövegrész,
f ) 22/A. §-a,
g) 22/B. §-a,
h) 23. § (1) bekezdés b) pontja,
i) 23. § (2) bekezdés b) pontja,
j) 23. § (4) bekezdése.

2. A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 
501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.) 
Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében a „dátumot” szövegrész helyébe az „időpontot” szöveg lép.

3. A veszélyhelyzet idején a parkolást könnyítő intézkedésekről szóló  
512/2020. (XI. 21.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A veszélyhelyzet idején a  parkolást könnyítő intézkedésekről szóló 512/2020. (XI. 21.) Korm. rendelet 2/A.  §-ában 
a „dátumig” szövegrész helyébe az „időpontig” szöveg lép.
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4. A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 14. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„14. § E rendelet rendelkezéseit e rendelet hatályvesztéséig kell alkalmazni.”

5. A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

9. §  A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.”

6. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az  1.  § és a  3–5.  § a  hárommillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa 

beadásának napját követő napon lép hatályba.
 (3) Az 1. § és a 3–5. § hatálybalépésének naptári napját az élet és vagyonbiztonság védelméért felelős miniszter annak 

ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelete
egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 47. § (1) bekezdésére,
a 9.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  E rendelet alkalmazásában
a) közterület: az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 2.  § 13.  pontja 

szerinti közterület,
b) vendéglátó üzlet: a  kereskedelemről szóló 2005.  évi CLXIV.  törvény 2.  § 30.  pontja szerinti tevékenységek 

folytatására alkalmas helyiség,
c) sajtótermék: a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV.  törvény 1. § 

6. pontja szerinti sajtótermék, az internetes újság vagy hírportál kivételével.

2. § (1) A  közterület e  rendelet szerinti használatára a  veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések 
második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet] 
hatálybalépésének napjától 2021. december 31. napjáig a közterülethez közvetlenül csatlakozó vendéglátó üzletnek 
az  üzemeltetője, bérlője vagy tulajdonosa (a  továbbiakban együtt: használó) közterület-használati hozzájárulás 
megfizetése nélkül ingyenesen jogosult.

 (2) A  használó a  közterületnek a  közterülethez közvetlenül csatlakozó vendéglátó üzlet előtti részét – a  vendéglátó 
üzlet közterületen működő terasza működtetése céljából – a  vendéglátó üzlet közterülethez csatlakozó 
épülethatára szélességében használhatja.

 (3) Az e rendelet hatálybalépésekor érvényes közterület-használati engedéllyel vagy szerződéssel rendelkező használó 
a közterületet az engedély vagy szerződés szerinti mértékben használhatja.
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 (4) A (2) bekezdés szerinti használati jogot
a) az azonos épületben lévő vendéglátó üzletek – eltérő megállapodás hiányában – vendéglátó üzletenként 

azonos mértékben,
b) a közúti forgalomtól elzárt terület (tér vagy sétálóutca) esetében a szemben lévő vendéglátó üzletek a terület 

felezővonaláig
gyakorolhatják.

 (5) A (2) bekezdés nem alkalmazható
a) a kiemelt nemzeti emlékhely területén,
b) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: OTÉK) szerinti közparkban, zöldterületen,
c) a járművek forgalmát biztosító úttesten vagy a várakozásukra kijelölt területen,
d) a tömegközlekedési járműre történő várakozás céljára közterületen elkülönített területen,
e) lakó- vagy társasházba, egyéb építménybe történő ki- és bejutást, tűzcsap, forgalomirányító készülék 

vezérlőegysége megközelítését akadályozó módon, valamint a  járdán a  gyalogosok közlekedését zavaró, 
biztonságát veszélyeztető, a  járművezetők kilátását gátoló, a közúti forgalmi jelzések felismerését akadályozó, 
a közút forgalmát veszélyeztető, a közművek elhelyezését, üzemeltetését, karbantartását akadályozó módon és

f ) tűzoltó felvonulási területen.

3. § (1) A használó felelős azért, hogy a közterület közlekedésre szánt területén – a települési önkormányzat által alkotott 
2020. december 31. napján hatályos szabályozás szerint, annak hiányában az  OTÉK 41.  § (2)  bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően – biztosított legyen a  zavartalan közúti és gyalogos közlekedés. Az  OTÉK 39.  § 
(2)  bekezdés a)  pontjában foglaltakat akként kell alkalmazni, hogy a  járda hasznos szélessége (gyalogossáv) 
1,50 méter.

 (2) A vendéglátó üzlet nyitvatartására vonatkozóan a 2020. december 31. napján hatályos, a települési önkormányzat 
által alkotott szabályok az  irányadóak, azzal, hogy a  vendéglátó üzlet számára előnyösebb működési feltételeket 
biztosító szabályok megállapíthatóak, azzal, hogy az  ilyen rendelkezésnek a  484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben 
megállapított kijárási korlátozás időpontjával kapcsolatos szabályhoz igazodnia kell.

4. § (1) A  3.  § (1)  bekezdésében foglaltak ellenőrzésére és intézkedés megtételére a  rendőrség jogosult. A  rendőr 
felszólítására a használó köteles a közúti és gyalogos közlekedés akadályozását haladéktalanul megszüntetni.

 (2) A 3. § (1) bekezdésében foglaltakat első alkalommal megszegő használót – ha felszólításra a közúti és a gyalogos 
közlekedés akadályoztatását megszünteti – a  rendőr figyelmezteti a kötelezettségének betartására. Ha a használó 
az akadályt a rendőr felszólítására nem szüntette meg, vagy a közúti és gyalogos közlekedés akadályozása jelentős, 
a rendőrség az üzemeltetővel szemben a 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettség megszegése miatt
a) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően 100 000 forinttól 

500 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, valamint
b) a kötelezettség ismételt megszegése esetén a  vendéglátó üzletet legfeljebb hat hónap időtartamra 

ideiglenesen bezárathatja.
 (3) A rendőrség a (2) bekezdés szerinti jogkövetkezményeket együtt is alkalmazhatja.
 (4) A  kiszabott bírság megfizetése a  rendőrség hivatalos honlapján közzétett számlaszámra történő befizetéssel 

történik.
 (5) A bírságot kiszabó határozat a közléssel véglegessé válik. A bírságot a határozat véglegessé válását követő 15 napon 

belül kell megfizetni.
 (6) A  bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. A  használó a  véglegessé vált határozat ellen 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. § (1) bekezdése alapján közigazgatási pert 
indíthat.

 (7) A  (2) és (3)  bekezdés szerinti intézkedések megtételére az  ellenőrzés helye szerint illetékes rendőrkapitányság 
jogosult.

5. §  Ha a vendéglátó üzletet a rendőrség ideiglenesen bezáratta, a vendéglátó üzlet
a) használójának a  vendéglátó tevékenység végzésére kiadott engedélye vagy ilyen célú bejelentése 

a vendéglátó üzlet ideiglenes bezáratásának az időtartamára érvényét veszti,
b) használója részére a  vendéglátó üzlet ideiglenes bezáratásának az  időtartamára vendéglátó tevékenység 

végzésére engedély nem adható, illetve ilyen célú bejelentése nem érvényes,
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c) használója a  vendéglátó üzlet ideiglenes bezáratásának időtartama alatt vendéglátó tevékenységet nem 
végezhet.

6. § (1) A  sajtótermék árusítására e  rendelet hatálybalépésekor jogosult, az  árusítással kapcsolatos fülke, pavilon, 
épület, üzlet tulajdonosa, bérlője nem köteles közterület-használati hozzájárulást beszerezni, ha kizárólag olyan 
sajtóterméket árusít, amely a járványhelyzettel kapcsolatos közérdekű közleményt, tájékoztatást tartalmaz.

 (2) E rendelet alkalmazásában sajtótermék árusításának minősül az alkalmi és mozgóárusítás is.
 (3) Nem kell közterület-használati hozzájárulást beszerezni az  (1)  bekezdés szerinti sajtótermék közterületen történő 

osztásához sem.
 (4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti közterület-használat nem gyakorolható a 2. § (5) bekezdésében megjelölt területeken.
 (5) A közterület-használat gyakorlására a 3. § (1) bekezdését kell alkalmazni.

7. § (1) A 6. §-ban foglaltak ellenőrzésére és intézkedés megtételére a rendőrség jogosult.
 (2) Ha az  árusítással kapcsolatos fülke, pavilon, épület, üzlet tulajdonosa, bérlője a  közterületet közterület-használati 

hozzájárulás nélkül a 6. §-tól eltérően használja, a rendőrség vele szemben a Magyarország gazdasági stabilitásáról 
szóló 2011.  évi CXCIV.  törvény 38/B.  §-ától eltérően 100  000 forinttól 500  000 forintig terjedő bírságot szabhat ki. 
A rendőrség eljárására a 4. § (4)–(7) bekezdését kell alkalmazni.

8. § (1) Ez  a  rendelet – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  hárommillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal 
történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.

 (2) A 9. § az e rendelet hatálybalépését követő 14. napon lép hatályba.
 (3) E rendelet hatálybalépésének naptári napját az élet és vagyonbiztonság védelméért felelős miniszter annak ismertté 

válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

9. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021.  évi I.  törvény 
hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelete
a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben, valamint a felnőttképzésben a rendes 
oktatásra történő visszatérésről és az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 6.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetése

1. §  Az óvodákban a 2021. március 8. napjával elrendelt rendkívüli szünet 2021. április 19. napjától megszüntetésre kerül.

2. A köznevelési intézményekben, valamint a szakképző intézményekben a rendes oktatásra történő 
visszatérés szabályai

2. § (1) 2021. április 19. napjától az általános iskolák 1–4. évfolyamain (alsó tagozat) a tantermen kívüli, digitális munkarend 
megszüntetésre kerül.
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 (2) 2021. április 19. napjától az általános iskolák 1–4. évfolyamai (alsó tagozat) rendes munkarendben működnek.
 (3) Az  általános iskolák 5–8.  évfolyamai (felső tagozat), a  középiskolák, az  (1)–(2)  bekezdésben foglaltakon kívül 

a többi iskola, valamint a szakképző intézmények 2021. május 9. napjáig tantermen kívüli, digitális munkarendben 
működnek.

 (4) 2021. május 10. napjától a  köznevelési intézmények és a  szakképző intézmények valamennyi évfolyamán 
a tantermen kívüli, digitális munkarend megszüntetésre kerül.

 (5) A  köznevelési intézmények és a  szakképző intézmények valamennyi évfolyama 2021. május 10. napjától rendes 
munkarendben működik.

3. §  A köznevelési intézmények, illetve a  szakképző intézmények működése kapcsán a  kormányzati intézkedések 
végrehajtásáról a köznevelésért, illetve a szakképzésért felelős miniszter határozatban rendelkezik.

3. A felnőttképzésben a rendes oktatásra történő visszatérés szabályai

4. § (1) A  felnőttképzésről szóló 2013.  évi LXXVII.  törvény (a  továbbiakban: Fktv.) 2.  § 8.  pontja szerinti kontaktórás 
formában szervezett oktatás, képzés – ideértve az  Fktv. 1.  § (2)  bekezdése szerinti jogszabály alapján szervezett 
oktatás és képzés felnőttképző által történő megszervezését is – a  képzésben részt vevő személyek és az  oktató 
közötti személyes találkozást nem igénylő kapcsolatban alkalmazott digitális eszköz segítségével megvalósuló 
módon vagy zárt rendszerű elektronikus távoktatás, illetve távoktatás formájában is megszervezhető, befejezhető 
abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, hatósági 
szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.

 (2) Személyes jelenlétként kell figyelembe venni a  képzésben részt vevő személy (1)  bekezdésben meghatározott 
módon történő részvételét.

 (3) A felnőttképzésben szervezett komplex szakmai vizsgák központi írásbeli vizsgatevékenységeinek azon időpontjait, 
amelyek 2021. április 12–18. közötti napokra esnek, – az előzőleg a 2021. évre a központi írásbeli vizsgafeladatokra 
meghatározott időpontoktól eltérően – az  eredetileg meghatározott időpontokhoz képest 14  nappal később is 
meg lehet tartani.

 (4) A jogi szakvizsga a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet szerint szervezhető meg.

4. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. április 19-én lép hatályba.
 (2) A 6. § 2021. május 3-án lép hatályba.

6. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021.  évi I.  törvény 
hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.

7. §  Hatályát veszti a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 7. alcíme.

8. §  A védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről szóló 111/2021. (III. 6.) Korm. rendelet 
1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  általános iskola 5–8.  évfolyamaiban – a  köznevelési intézményekben, a  szakképző intézményekben, 
valamint a  felnőttképzésben a  rendes oktatásra történő visszatérésről és az  óvodákban elrendelt rendkívüli 
szünet megszüntetéséről szóló 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 2.  § (3)  bekezdése szerinti tantermen kívüli, 
digitális munkarend időtartama alatt – a  szülő, törvényes képviselő kérelmére az  intézményvezető gondoskodik 
a gyermekek, tanulók napközbeni felügyeletének megszervezéséről.”

9. §  Nem lép hatályba a  köznevelési intézményekben és a  szakképző intézményekben rendes oktatásra történő 
visszatérésről és óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésről szóló 145/2021. (III. 27.) Korm. rendelet.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.

10. §  Nem lép hatályba a  veszélyhelyzet során az  érettségi vizsgák 2021. május–júniusi vizsgaidőszakban történő 
megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról szóló 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet 
9. §-a és 10. §-a.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 178/2021. (IV. 15.) Korm. rendelete
a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 
76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény 80.  § d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. §  A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm.  rendelet 
a következő 22. §-sal egészül ki:
„22.  § 2021. december 31-ig az  Szja tv. 71.  § (1)  bekezdése alapján béren kívüli juttatásként az  egyes alszámlákra 
utalt Széchenyi Pihenő Kártya juttatást a  szolgáltató a  Széchenyi Pihenő Kártya elfogadói szerződésétől eltérően 
az  5.  § (1)  bekezdése szerinti eredeti alszámlánál meghatározott tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás 
ellenértékének megfizetésére egy másik alszámlán lévő egyenleget is elfogadhatja, valamint a  kártyabirtokos 
az  egyes alszámlákon lévő pénzeszközt a  3.  § (2)  bekezdésétől eltérően az  5.  § (1)  bekezdése szerinti másik 
alszámlánál meghatározott szolgáltatás ellenértékének megfizetésére is – ide nem értve a  szolgáltatás 
közvetítését – felhasználhatja.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök


	A Kormány 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelete
	a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának második fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelete
	egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről

	A Kormány 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelete
	a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben, valamint a felnőttképzésben a rendes oktatásra történő visszatérésről és az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről

	A Kormány 178/2021. (IV. 15.) Korm. rendelete
	a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról


		2021-04-15T18:13:54+0200
	Dr. Kupecki Nóra




