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III. Kormányrendeletek

A Kormány 62/2020. (III. 24.) Korm. rendelete
a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali 
intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet fizetési moratóriumra vonatkozó részletszabályairól

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) Az  adós eredeti szerződési feltételeknek megfelelő teljesítése nem érinti a  koronavírus világjárvány 
nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020.  
(III. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése szerinti fizetési moratórium hatályát.

 (2) Az R. 1. § (1) bekezdése szerinti teljesítés esetén a teljesítést a szerződésnek a moratórium elrendelése előtt hatályos 
rendelkezései szerint kell jóváírni.

 (3) Az R. 1. § (1) bekezdését a munkáltatói kölcsönre is megfelelően kell alkalmazni.
 (4) Az R. 8. §-ától eltérően az R. 1. § (1) bekezdése alkalmazásában adósnak minősülnek a hitelintézetekről és a pénzügyi 

vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerinti pénzügyi vállalkozások és a kollektív befektetési formákról 
és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti 
befektetési alapok is.

 (5) Az R. 1. § (2) bekezdését a garanciaszerződésre, illetve a garanciavállaló nyilatkozatra is megfelelően kell alkalmazni.

2. § (1) A  tőketartozást sem a  fizetési moratórium ideje alatt, sem a  fizetési moratórium lejártát követően nem lehet 
a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni.

 (2) A  fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a  hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel 
együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni.

 (3) A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet 
és a  fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg 
az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét.

 (4) A kamatra vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni a díjakra is.

3. §  A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet szerint folyósított kölcsön alapján fizetendő 
kezességvállalási díj az R. 1. § (1) bekezdése szerinti fizetési moratórium fennállásának időtartama alatt elengedésre 
kerül.

4. § (1) Az  R. 2.  §-ában foglalt rendelkezéseket az  R. hatálybalépésétől kötött szerződésekre 2020. december 31-ig kell 
alkalmazni. Amennyiben e  határidő nem kerül meghosszabbításra a  teljes hiteldíj mutató tekintetében, ezt 
követően az adott hitelező szerződéskötéskor érvényben lévő hirdetményében meghatározott teljes hiteldíj mutató 
válik irányadóvá.

 (2) Az  R. 2.  §-a alkalmazásában az  érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az  adott 
naptári félév teljes időtartamára.

5. §  Az R. 1.  §-a szerint módosult szerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a  korábbi közjegyzői okirat 
a szerződés módosult tartalmának keretei között érvényes.

6. § (1) Az R. 1. § (1) bekezdése szerinti fizetési moratóriumot a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes 
személyek vételárrészlet-fizetési és bérletidíj-fizetési kötelezettségére is megfelelően alkalmazni kell.

 (2) A Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2020. december 31-ig a bérleti díj meg nem fizetése 
miatt nem él a felmondás jogával.
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7. § (1) Az  R. 1.  § (1)  bekezdése alkalmazásában adósnak minősül a  természetes személyek adósságrendezéséről szóló 
2015. évi CV. törvényben meghatározott eljárások alatt álló adós, valamint az adós hiteltörlesztési kötelezettségeiért 
helytállni köteles személyek is.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti fizetési haladék kiterjed a  főhitelező részére fizetendő minimális törlesztőrészlet 
megfizetésére, a  bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban, bírósági adósságrendezési egyezségben, 
valamint a  bírósági adósságtörlesztési végzésben megállapításra kerülő vagy megállapított, az  R. 1.  § 
(1)  bekezdésében felsorolt, hitelviszonyból származó fizetési kötelezettségek teljesítésére is, az  R. hatálybalépése 
után esedékessé váló törlesztési részletekre vonatkozóan.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 63/2020. (III. 24.) 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 az orvostudományi kutatásokkal 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. § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet  
időtartama alatt a  koronavírussal (COVID-19) kapcsolatos, beavatkozással nem járó vizsgálatnak minősülő 
orvostudományi kutatásba (a továbbiakban: kutatás) bevonni kívánt cselekvőképes személy (a továbbiakban: 
érintett) – az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 159.  § (3)  bekezdésében 
foglaltakon túl – telekommunikációs eszköz útján is tájékoztatható az Eütv. 159. § (3) bekezdésében foglaltakról.

 (2) Az érintett a kutatásban való részvételéhez a beleegyezését – az Eütv. 159. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltakon 
túl – telekommunikációs eszköz útján is megteheti.

 (3) Az érintett a kutatásban való részvételéhez adott beleegyezését – az Eütv. 159. § (3) bekezdés a) pontja alapján –  
telekommunikációs eszköz útján is visszavonhatja.

2. §  E rendelet alkalmazásában telekommunikációs eszköz minden olyan eszköz, amely alkalmas a  tájékoztatás, illetve 
a  nyilatkozat utólag ellenőrizhető módon történő megtételére, így különösen a  hangfelvétel rögzítésére alkalmas 
eszköz.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Ez  a  rendelet az  Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága által e  rendelet 

hatálybalépését megelőzően már elbírált kutatásokra alkalmazható.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1121/2020. (III. 24.) Korm. határozata
a magyar állampolgárok testi épségének védelme és válsághelyzetből történő hatékony kimenekítése 
érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon a magyar állampolgárok testi épségének védelme 

és válsághelyzetből történő hatékony kimenekítése érdekében szükséges intézkedések megszervezéséről és 
megtételéről;

 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli 
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok 
alcím,  38. A  magyar állampolgárok testi épségének védelme és kimenekítése válsághelyzetből jogcímcsoporttal 
történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal
 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy külgazdasági és külügyminiszter bevonásával az  1.  pontban meghatározott 

célkitűzések megvalósítása érdekében gondoskodjon a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
fejezeten belül egyszeri jelleggel forrás biztosításáról a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 38. A  magyar állampolgárok testi épségének védelme és 
kimenekítése válsághelyzetből jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal
 4. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a 2021. évi központi költségvetés tervezése során gondoskodjon 

az 1. pontban meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében a szükséges forrás rendelkezésre állásáról;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2021. évi központi költségvetés tervezése során

 5. felhatalmazza a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  feladat megvalósítása érdekében a  3.  pont alapján 
biztosításra kerülő forrás az  1. mellékletben foglaltak szerint a  fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és 
felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet módosításáig a  kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel 
felhasználásra kerülhessen;

 6. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  1.  pontban rögzített feladatnak és a  4.  pontban foglaltaknak 
megfelelően intézkedjen a  fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) 
KKM rendelet soron kívüli módosításáról.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1121/2020. (III. 24.) Korm. határozathoz

  A B C D E F G H I J K L M N O

1
Áht. 

azonosító
Címnév Alcím név

Jogcím 
csop. név

Jogcímnév Előirányzat célja
Kifizetésben részesülők 

köre

Támogatás 
biztosításának 

módja
Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás 
módja

Visszafizetés 
határideje

Biztosíték Kezelő szerv
Lebonyolító 

szerv

Európai uniós forrásból 
finanszírozott költségvetési 

támogatás közreműködő 
szervezete

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Célelőirányzatok

A magyar 
állampolgárok testi 
épségének védelme 
és kimenekítése 
válsághelyzetből

Az előirányzat fedezetet 
biztosít a külföldi 
válsághelyzet esetén 
önhibájukon kívül 
külföldön rekedt 
magyar állampolgárok 
védelmének, ellátásának, 
hazaszállításának, valamint 
biztonságuk külföldön 
történő biztosításának 
finanszírozásához, 
továbbá szükség esetén 
a belföldi ellátást 
biztosító, külképviseletek 
közreműködésével 
megvalósuló kiadások 
teljesítésére. Az előirányzat 
jogszabályban, valamint 
a Kormány határozatában 
foglalt döntés, továbbá 
a külgazdasági és 
külügyminiszter egyedi 
döntése alapján használható 
fel.

természetes 
személyek, 
(magyar és 
külföldi) gazdasági 
társaságok, civil 
szervezetek, 
közalapítványok, 
társulások, egyéni 
vállalkozók, 
köztestületek, 
szövetkezetek, 
költségvetési 
szervek, 
kormányzati vagy 
önkormányzati 
szervek, illetve az 
általuk fenntartott 
intézmények

egyedi döntés 
alapján, 
támogatási 
szerződéssel

előleg 
biztosítható

költségvetési 
támogatás 
esetén közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben és/
vagy részletekben, 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan

Ávr. 84. §  
(2) bekezdés 
a) pontja 
szerinti 
felhatalmazó 
nyilatkozat

egyedi döntés 
alapján

egyéb kifizetés 
esetén közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben és/
vagy részletekben, 
teljesítésarányosan; 
előirányzat-
átcsoportosítással
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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 1122/2020. (III. 24.) Korm. határozata
a koronavírus-járvány megfékezésére szolgáló intézkedések végrehajtásához szükséges további forrás 
biztosításáról

A Kormány a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felállításáról szóló 1012/2020. (I. 31.) Korm. határozat 
alapján
 1. egyetért a  koronavírus-járvány kapcsán kialakult helyzetben Magyarország polgárainak védelme érdekében 

elengedhetetlen intézkedések megtételéhez szükséges forrás biztosításával;
 2. az 1.  pont szerinti cél érdekében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (2)  bekezdése alapján 

15 240 000 000 forint összegben szabad előirányzatot meghaladó mértékű tárgyévi kötelezettségvállalást 
engedélyez a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, 1. Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ alcím terhére;

 3. a 2.  pont szerinti kötelezettségvállalás fedezetének biztosítása érdekében felhívja a  pénzügyminisztert, hogy 
–  az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon legfeljebb 15 240 000 000 forint rendelkezésre 
állásáról a 2020. évi központi költségvetés terhére;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a felmerülés ütemében
 4. egyetért azzal, hogy a forrás felhasználása a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs utasítása 

alapján történik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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