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Tisztelt Képviselő-testület!  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 147. § i) pontja szerint a jegyző: „az 

Önkormányzat munkáját érintő jogszabályváltozásokról rendszeresen – havonta legalább egy 

alkalommal – tájékoztatást ad a polgármesternek, a Képviselő-testületet és a bizottságokat 

félévente tájékoztatja”. 

 

Fenti kötelezettségemnek 2021. év első félévére vonatkozóan az alábbiakban részletezettek 

szerint teszek eleget.  

 

A jogszabály száma és címe A jogszabály lényege 

Magyar 

Közlönyben 

megjelent 

A Kormány 3/2021. (I. 8.) 

Korm. rendelete 

a védelmi intézkedések 

alkalmazhatóságának 

meghosszabbításáról 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi 

intézkedések fenntartását február 1-ig 

meghosszabbították. 5. szám 

A Kormány 15/2021. (I. 22.) 

Korm. rendelete 

a veszélyhelyzet ideje alatt a 

polgármesteri feladatok 

ellátásának egyes kérdéseiről 

A veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester tartós 

akadályoztatására, illetve a polgármesteri tisztség 

betöltetlenségének esetére vonatkozó előírásokról 

rendelkezik, a feladat- és hatáskörök gyakorlását 

illetően. 

11. szám 

A Kormány 20/2021. (I. 28.) 

Korm. rendelete 

a kötelező legkisebb 

munkabér (minimálbér) és a 

garantált bérminimum 

megállapításáról 

2021. február 1-től a teljes munkaidőben 

foglalkoztatott munkavállaló részére 

megállapított alapbér kötelező legkisebb összege 

(minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 

havibér alkalmazása esetén 167.400.- Ft. 

A legalább középfokú iskolai végzettséget vagy 

középfokú szakképzettséget igénylő 

munkakörben foglalkoztatott munkavállaló 

részére alapbérként megállapított garantált 

bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 

havibér alkalmazása esetén 219.000.- Ft. 

13. szám 

A Kormány 21/2021. (I. 28.) 

Korm. rendelete 

a minimálbérhez kapcsolódó 

jogosultságok 

felülvizsgálatáról 

Ahol jogszabály rendelkezése szerint valamely 

jogosultság megállapításának vagy 

felülvizsgálatának a tárgyév januárjában érvényes 

kötelező legkisebb munkabér vagy a garantált 

bérminimum az alapja, a jogosultságot 2021. 

február 28. napjáig ismételten meg kell állapítani 

vagy felül kell vizsgálni. 

13. szám 

A Kormány 26/2021. (I. 29.) 

Korm. rendelete 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 478/2020. (XI. 3.) 

Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzet 

megszüntetéséről 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében Magyarország egész 

területére kihirdetett veszélyhelyzetet 2021. 

február 8-val megszüntette, egyidejűleg a 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel újra kihirdette 

(lásd következő sor), amely döntések indoka az, 

hogy a 2020, novemberében kihirdetett 

veszélyhelyzet 90 napig volt hatályban tartható. 

15. szám 



A Kormány 27/2021. (I. 29.) 

Korm. rendelete 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

és a veszélyhelyzeti 

intézkedések 

hatálybalépéséről 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében Magyarország egész 

területére 2021. február 8-tól veszélyhelyzetet 

hirdet ki. 

15. szám 

A Kormány 28/2021. (I. 29.) 

Korm. rendelete 

a veszélyhelyzet idején 

alkalmazandó védelmi 

intézkedések második 

üteméről szóló 484/2020. (XI. 

10.) Korm. rendelet és más 

kormányrendeletek 

veszélyhelyzeti módosításáról 

A közművelődési intézmény 

 a) a felnőttképzésről szóló törvény vagy 

 b) a szakképzésről szóló törvény 

szerinti képzés megtartása céljából látogatható, 

ott a képzés időtartama alatt a képzésen 

résztvevők és az oktatók tartózkodása 

megengedett. 

15. szám 

A Kormány 30/2021. (I. 29.) 

Korm. rendelete 

a veszélyhelyzet idejére eső 

időközi választásokra, 

valamint az országos és helyi 

népszavazásokra vonatkozó 

átmeneti rendelkezésekről 

A helyi önkormányzat vagy a nemzetiségi 

önkormányzat képviselő-testülete feloszlásának 

esetén alkalmazandó szabályokat tartalmazza. 

A veszélyhelyzet megszűnését követő napig 

időközi választás nem tűzhető ki, országos és 

helyi népszavazás nem kezdeményezhető, a már 

kitűzött országos és helyi népszavazások 

elmaradnak. 

 

15. szám 

A Kormány 31/2021. (I. 29.) 

Korm. rendelete 

a veszélyhelyzet idején az 

általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 49. §-a szerinti 

szünetelésre vonatkozó eltérő 

szabályokról 

A veszélyhelyzet ideje alatt folyamatban lévő, az 

ügyfél kérelmére szünetelő közigazgatási 

hatósági eljárásban az eljárást megszüntető hat 

hónapos időtartamba a veszélyhelyzet időtartama 

nem számít bele, és az a veszélyhelyzet 

megszűnését követő napon újrakezdődik. 

15. szám 

A Kormány 40/2021. (II. 2.) 

Korm. rendelete 

egyes közbeszerzési tárgyú 

kormányrendeletek 

módosításáról 

1. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság 

és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás 

meghatározásának módjáról szóló 321/2015. 

(X. 30.) Korm. rendelet módosítása 

2. Az elektronikus közbeszerzés részletes 

szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. 

rendelet módosítása  

16. szám 

A Kormány 45/2021. (II. 5.) 

Korm. rendelete 

a veszélyhelyzet idején 

alkalmazandó további védelmi 

intézkedésekről szóló 

479/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelet módosításáról 

A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. 

törvényben foglaltaktól eltérően a 2021. évi 

népszámlálásra 2022. évben kerül sor. 

18. szám 

A Kormány 46/2021. (II. 5.) 

Korm. rendelete 

a közfoglalkoztatási bér és a 

közfoglalkoztatási garantált 

bér, valamint egyes szociális 

ellátások megállapításával 

kapcsolatos 

A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási 

garantált bér módosításáról rendelkezik. 
18. szám 



kormányrendeletek 

módosításáról 

A Kormány 52/2021. (II. 9.) 

Korm. rendelete 

a bérletidíj-fizetési 

mentességről 

A bérbeadó a bérleti díj 2021. február, március, 

április, május és június hónapokra eső részét nem 

követelheti 

a bérlőtől 

a) az állam vagy a helyi önkormányzat, valamint 

b) az állam vagy a helyi önkormányzat többségi 

befolyása alatt álló gazdasági társaság 

tulajdonában lévő – (2) bekezdés szerinti – 

helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés 

alapján, amennyiben a bérleti szerződés e 

rendelet hatálybalépését megelőzően létrejött, és 

amelyben a bérlő 2020. november 4. napján 

meghatározott tevékenységet végez az 

ingatlanban. 

19. szám 

A Kormány 53/2021. (II. 9.) 

Korm. rendelete 

a praxisközösségekről 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 

CXXIII. törvény szerinti praxisközösségek 

formáiról rendelkezik. 

19. szám 

A Kormány 60/2021. (II. 12.) 

Korm. rendelete 

a koronavírus elleni védettség 

igazolásáról 

A SARS-CoV-2 koronavírus elleni védettség 

igazolása 

a) a COVID-19 betegségből e rendeletben 

meghatározott időn belül történő 

felgyógyulás vagy 

b) az Európai Unióban, illetve a Magyarországon 

engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált, a 

gyártó által meghatározott dózisú COVID-19 

oltóanyaggal történt tényének az igazolásával 

történik. 

A koronavírus elleni védettség igazolására 

alkalmas az e rendelet szerinti hatósági 

igazolvány, illetve applikáció. 

21. szám 

A Kormány 63/2021. (II. 12.) 

Korm. rendelete 

a veszélyhelyzet idején az 

okmányokra, továbbá az 

ügyintézésre vonatkozó egyes 

szabályok 

megállapításáról szóló 

500/2020. (XI. 13.) Korm. 

rendelet módosításáról 

A veszélyhelyzet ideje alatt a magyar hatóság 

által kiállított, Magyarország területén hatályos, 

lejáró hivatalos okmányok a veszélyhelyzet 

megszűnését követő 60 napig érvényesek. 

21. szám 

2021. évi I. törvény 

a koronavírus-világjárvány 

elleni védekezésről 

A törvény az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében kihirdetett veszélyhelyzettel 

összefüggő sajátos szabályokat állapítja meg. 

27. szám 

A Kormány 80/2021. (II. 22.) 

Korm. rendelete 

a 2021. február 8. napjával 

kihirdetett veszélyhelyzettel 

összefüggő rendkívüli 

intézkedések hatályának 

meghosszabbításáról 

A Kormány bizonyos kormányrendeletek 

hatályát a koronavírus-világjárvány elleni 

védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 

hatályvesztéséig meghosszabbítja; meghatározott 

kormányrendeleteket pedig hatályon kívül 

helyez. 

27. szám 

A Kormány 82/2021. (II. 23.) 1. A közfoglalkoztatásban alkalmazandó egyes 28. szám 



Korm. rendelete 

egyes veszélyhelyzettel 

összefüggő 

kormányrendeletek 

módosításáról 

eltérő szabályok megállapítása; 

2. A családok anyagi biztonságának erősítése 

érdekében szükséges, a veszélyhelyzettel 

összefüggő egyes rendelkezésekről szóló 

567/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 

módosítása 

3. A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási 

támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) 

Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések 

4. A veszélyhelyzet során a személy- és 

vagyonegyesítő szervezetek működésére 

vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli 

bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) 

Korm. rendelet módosítása 

A Kormány 85/2021. (II. 27.) 

Korm. rendelete 

a veszélyhelyzet idején 

alkalmazandó védelmi 

intézkedések második 

üteméről szóló 484/2020. (XI. 

10.) Korm. rendelet 

módosításáról 

A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglalt 

rendelkezéseket 2021. március 16-ig lehet 

alkalmazni. 

31. szám 

A Kormány 104/2021. (III. 5.) 

Korm. rendelete 

a védelmi intézkedések 

ideiglenes szigorításáról 

A közigazgatásban foglalkoztatott személyek a 

munkájukat a munkavégzés rendes helyétől 

eltérően, a lakó-, illetve tartózkodási helyükön, 

saját eszközeikkel végzik. 

Munkahelyen történő munkavégzés rendelhető el 

azok számára, akiknek esetében ez feltétlenül 

szükséges, így különösen a koronavírus-

világjárvány elleni védekezésben részt vevők, 

valamint azok számára, akiknek az elvégzendő 

munka jellege a lakó-, illetve tartózkodási 

helyükön történő munkavégzést nem teszi 

lehetővé. 

A munkáltatói intézkedés a közigazgatásban 

foglalkoztatott személlyel rövid úton, az írásba 

foglalás mellőzésével közlendő. 

36. szám 

A Kormány 108/2021. (III. 5.) 

Korm. rendelete 

a koronavírus elleni védettség 

igazolásáról szóló 60/2021. 

(II. 12.) Korm. rendelet 

módosításáról 

A védettség igazolására és a védettségi 

igazolvány kiállítására vonatkozó 

részletszabályok meghatározása/ módosítása. 

37. szám 

A Kormány 111/2021. (III. 6.) 

Korm. rendelete 

a védelmi intézkedések 

ideiglenes szigorítása idején a 

gyermekfelügyeletről 

Az óvodában és az iskolában a védelmi 

intézkedések ideiglenes szigorítása során 

elrendelt rendkívüli szünet, illetve tantermen 

kívüli, digitális munkarend időtartama alatt a 

gyermekek/ tanulók napközbeni felügyeletének 

megszervezéséről. 

38. szám 

A Kormány 112/2021. (III. 6.) 

Korm. rendelete 

a veszélyhelyzet során 

érvényesülő egyes eljárásjogi 

intézkedések újbóli 

bevezetéséről 

- a kézbesítési kifogás és az igazolási 

kérelem előterjesztésére, 

- a vagyonnyilatkozatok megtételére, 

- a bírósági végrehajtással kapcsolatos, 

- a fizetési meghagyásos eljárással 

kapcsolatos, 

- a bíróságok szervezetére és igazgatására, 

38. szám 



- a cégnyilvántartással és a civil 

szervezetek bírósági nyilvántartásával 

összefüggő, 

- a szabálysértésekkel, a szabálysértési 

eljárással és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerrel kapcsolatos, 

- a polgári peres és bírósági polgári 

nemperes eljárásokra vonatkozó, 

- a közjegyzői nemperes eljárásokra 

vonatkozó, 

- a közigazgatási bírósági eljárásokra 

vonatkozó eltérő rendelkezések 

alkalmazásáról. 

A Kormány 133/2021. (III. 

19.) Korm. rendelete 

a védelmi intézkedések egy 

héttel történő 

meghosszabbításáról 

A Kormány a védelmi intézkedések fenntartását 

további egy hétig, 2021. március 29-ig 

meghosszabbítja. 

45. szám 

A Kormány 143/2021. (III. 

27.) Korm. rendelete 

a védelmi intézkedések 

meghosszabbításáról 

A Kormány a védelmi intézkedéseket 2021. 

április 8. napjáig fenntartja. 
51. szám 

A Kormány 144/2021. (III. 

27.) Korm. rendelete a 

védelmi intézkedések 

lépcsőzetes feloldásának 

első fokozatáról  

A kettőmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni 

oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa 

beadásához kapcsolódó rendelkezéseket 

tartalmazza. 

51. szám 

A Kormány 145/2021. (III. 

27.) Korm. rendelete 

a köznevelési 

intézményekben és a 

szakképző intézményekben 

rendes oktatásra történő 

visszatérésről és 

óvodákban elrendelt 

rendkívüli szünet 

megszüntetésről 

A vonatkozó korlátozások 2021. április 19-ével 

feloldásra kerülnek. 
51. szám 

A Kormány 150/2021. (III. 

27.) Korm. rendelete 

a Széchenyi Pihenő Kártya 

felhasználásának 

veszélyhelyzettel 

kapcsolatos különös 

szabályainak újbóli 

bevezetéséről 

A veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig a 

pénzforgalmi szolgáltató a Széchenyi Pihenő 

Kártya juttatásként átutalt, fel nem használt 

pénzeszköz erejéig és annak terhére a 

munkavállalóval szemben díjat nem számíthatja 

fel. 

52. szám 

A Kormány 160/2021. (IV. 

1.) Korm. rendelete 

a veszélyhelyzet során 

érvényesülő egyes 

eljárásjogi intézkedések 

újbóli bevezetéséről szóló 

112/2021. (III. 6.) Korm. 

rendelet módosításáról, 

Ha polgári vagy közigazgatási perben, ideértve a 

perorvoslati eljárásokat is, a bíróság tárgyalást 

tart a szigorított védekezés megszűnését 

követően, a tárgyalást – ha annak a feltételei 

fennállnak – a járványügyi intézkedések betartása 

mellett személyes jelenléttel is megtarthatja. 

56. szám 



valamint a Pénzügyi 

Békéltető Testület eljárása 

során 

a veszélyhelyzet idején 

érvényesülő egyes 

eljárásjogi intézkedések 

újbóli bevezetéséről szóló 

154/2021. (III. 27.) Korm. 

rendelet módosításáról 

A belügyminiszter 1/2021. 

(IV. 6.) BM határozata 

a védelmi intézkedések 

lépcsőzetes feloldásának 

első fokozatáról szóló 

144/2021. (III. 27.) Korm. 

rendelet 

2. alcíme, 3. alcíme, 13. §-a 

és 14. §-a hatálybalépéséről 

A kettőmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni 

oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa 

beadásának napja, mint hatálybalépési feltétel 

2021. április 6. napján bekövetkezett, ezáltal a 

védelmi intézkedések 

lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 

144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 

meghatározott rendelkezéseinek 

hatálybalépésének naptári napja 2021. április 7-e. 

58. szám 

A Kormány 166/2021. (IV. 

7.) Korm. rendelete 

a védelmi intézkedések 

meghosszabbításáról 

A Kormány a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 

alkalmazhatóságának a meghosszabbítja 2021. 

április 19. napjáig. 

60. szám 

A Kormány 176/2021. (IV. 

15.) Korm. rendelete 

egyes veszélyhelyzeti 

intézkedésekről 

A közterület e rendelet szerinti használatára a 

veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi 

intézkedések második üteméről szóló 484/2020. 

(XI. 10.) Korm. rendelet hatálybalépésének 

napjától 2021. december 31. napjáig a 

közterülethez közvetlenül csatlakozó vendéglátó 

üzletnek az üzemeltetője, bérlője vagy 

tulajdonosa közterület-használati hozzájárulás 

megfizetése nélkül ingyenesen jogosult. 

63. szám 

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 

Az óvodákban a 2021. március 8. napjával 

elrendelt rendkívüli szünet 2021. április 19. 

napjától megszüntetésre kerül. 

2021. április 19. napjától az általános iskolák 1–

4. évfolyamain (alsó tagozat) a tantermen kívüli, 

digitális munkarend megszüntetésre kerül. 

Az általános iskolák 5–8. évfolyamai (felső 

tagozat), a középiskolák, a többi iskola, valamint 

a szakképző intézmények 2021. május 9. napjáig 

tantermen kívüli, digitális munkarendben 

működnek. 

2021. május 10. napjától a köznevelési 

intézmények és a szakképző intézmények 

valamennyi évfolyamán a tantermen kívüli, 

digitális munkarend megszüntetésre kerül. 

A köznevelési intézmények és a szakképző 

intézmények valamennyi évfolyama 2021. május 

10. napjától rendes munkarendben működik. 

63. szám 

A Kormány 178/2021. (IV. 

15.) Korm. rendelete 

a Széchenyi Pihenő Kártya 

kibocsátásának és 

felhasználásának 

2021. december 31-ig béren kívüli juttatásként az 

egyes alszámlákra utalt Széchenyi Pihenő Kártya 

juttatást a szolgáltató a Széchenyi Pihenő Kártya 

elfogadói szerződésétől eltérően szolgáltatás 

ellenértékének megfizetésére egy másik 

63. szám 



szabályairól szóló 

76/2018. (IV. 20.) Korm. 

rendelet módosításáról 

alszámlán lévő egyenleget is elfogadhatja, 

valamint a kártyabirtokos az egyes alszámlákon 

lévő pénzeszközt másik alszámlánál 

meghatározott szolgáltatás ellenértékének 

megfizetésére is felhasználhatja. 

A Kormány 191/2021. (IV. 

23.) Korm. rendelete 

a kijárási tilalom 

kezdetének este 11 órára 

történő módosításáról 

A kijárási tilalom kezdete este 11 órára 

módosult. 
66. szám 

A belügyminiszter 2/2021. 

(IV. 23.) BM határozata 

a védelmi intézkedések 

lépcsőzetes feloldásának 

második fokozatára 

tekintettel a veszélyhelyzet 

idején 

alkalmazandó védelmi 

intézkedéseket szabályozó 

kormányrendeletek 

módosításáról szóló 

175/2021. (IV. 15.) Korm. 

rendelet 1. §-a és 3–5. §-a 

hatálybalépéséről, valamint 

az egyes veszélyhelyzeti 

intézkedésekről szóló 

176/2021. (IV. 15.) Korm. 

rendelet hatálybalépéséről  

A hárommillió-ötszázezredik COVID-19 elleni 

oltóanyaggal történő védőoltás első 

dózisa beadásának napja, mint hatálybalépési 

feltétel 2021. április 23. napján bekövetkezett, 

ezáltal a védelmi intézkedések lépcsőzetes 

feloldásának második fokozatára vonatkozó 

jogszabályok hatálybalépésének naptári napja 

2021. április 24-e. 

66. szám 

A Kormány 194/2021. (IV. 

26.) Korm. rendelete 

a védelmi intézkedések 

lépcsőzetes feloldásának 

harmadik fokozatára 

tekintettel a veszélyhelyzet 

idején 

alkalmazandó védelmi 

intézkedéseket szabályozó 

kormányrendeletek 

módosításáról 

A négymilliomodik COVID-19 elleni 

védőoltás első dózisának beadásával a 

lépcsőzetes nyitás következő fokozataként a 

Kormány újabb intézkedéseket határozott 

meg. A védelmi intézkedések feloldásának 

újabb lépcsője jelentős részben a védettségi 

igazolványhoz kötött. 

68. szám 

A Kormány 202/2021. (IV. 

29.) Korm. rendelete 

a védelmi intézkedések 

lépcsőzetes feloldásának 

harmadik fokozata kapcsán 

a sportrendezvényekre 

vonatkozó egyes 

szabályokról 

A sportrendezvényeken való részvétel 

feltételeinek meghatározása. 
72. szám 

A belügyminiszter 3/2021. 

(IV. 30.) BM határozata 

a védelmi intézkedések 

lépcsőzetes feloldásának 

harmadik fokozatára 

A négymilliomodik COVID-19 elleni 

oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa 

beadásának napja, mint hatálybalépési feltétel 

2021. április 30. napján bekövetkezett, ezáltal a 

védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának 

74. szám 



tekintettel a veszélyhelyzet 

idején 

alkalmazandó védelmi 

intézkedéseket szabályozó 

kormányrendeletek 

módosításáról szóló 

194/2021. (IV. 26.) Korm. 

rendelet hatálybalépéséről, 

valamint a védelmi 

intézkedések lépcsőzetes 

feloldásának harmadik 

fokozata kapcsán a 

sportrendezvényekre 

vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 

202/2021. (IV. 29.) Korm. 

rendelet hatálybalépéséről 

harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet 

idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket 

szabályozó kormányrendeletek módosítása 

hatálybalépésének naptári napja 2021. május 1-

je. 

2021. évi XL. törvény 

a koronavírus-világjárvány 

elleni védekezésről szóló 

2021. évi I. törvény 

módosításáról 

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről 

szóló 2021. évi I. törvény a 2021. évi őszi 

országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. 

napon hatályát veszti.  

94. szám 

A Kormány 264/2021. (V. 

21.) Korm. rendelete 

a védelmi intézkedések 

lépcsőzetes feloldásának 

ötödik fokozatára tekintettel 

a veszélyhelyzet idején 

alkalmazandó védelmi 

intézkedéseket szabályozó 

kormányrendeletek 

módosításáról 

Az 5 milliomodik beoltott után esedékes 

intézkedések rövid összefoglalása: 

– a kijárási tilalom megszűnik; 

– az üzletek, vendéglátó üzletek és más 

helyszínek a járványhelyzetre tekintettel elrendelt 

kötelező zárási időpontja megszűnik; 

– eltörlésre kerül a kötelező közterületi 

maszkviselési kötelezettség; 

– szabad a sport a közterületeken, legyen szó akár 

egyéni, akár pedig csapatsportról; 

– magán- és családi rendezvény legfeljebb 50 fő 

részvételével korlátozás nélkül tartható, 

lakodalom pedig akár legfeljebb 200 fő 

részvételével korlátozás nélkül tartható; 

– szállodában vagy étteremben tartott magán- és 

családi rendezvény esetén a szálloda, vendéglátó 

üzlet üzemeltetője köteles gondoskodni a 

magánrendezvényen részt vevők elkülönítéséről; 

– egyéb zárt téri rendezvény csak védettségi 

igazolvánnyal rendelkezőknek tartható; 

– egyéb szabadtéri rendezvény legfeljebb 500 fő 

részvételével korlátozás nélkül tartható (gyűlés 

is), 500 fő felett azonban csak koronavírus ellen 

védett személyek vehetnek részt a szabadtéri 

rendezvényen; 

– a zenés-táncos rendezvény csak védettségi 

igazolvánnyal látogatható; 

– 16–18 éves korosztály koronavírus ellen védett 

személy felügyelete nélkül járhat például 

étterembe, moziba, ha rendelkezik védettségi 

igazolvánnyal. 

94. szám 

A Kormány 271/2021. (V. A felsorolt jogszabályok hatályát a koronavírus- 94. szám 



21.) Korm. rendelete 

a 2021. február 8. napjával 

kihirdetett veszélyhelyzettel 

összefüggő rendkívüli 

intézkedések hatályának 

újbóli meghosszabbításáról 

világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi 

I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja. 

A belügyminiszter 4/2021. 

(V. 22.) BM határozata 

a védelmi intézkedések 

lépcsőzetes feloldásának 

ötödik fokozatára tekintettel 

a veszélyhelyzet 

idején alkalmazandó 

védelmi intézkedéseket 

szabályozó 

kormányrendeletek 

módosításáról szóló 

264/2021. (V. 21.) Korm. 

rendelet hatálybalépéséről 

Az ötmilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal 

történő védőoltás első dózisa beadásának 

napja, mint hatálybalépési feltétel 2021. május 

22. napján bekövetkezett, ezáltal a védelmi 

intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik 

fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején 

alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó 

kormányrendeletek hatálybalépésének naptári 

napja 2021. május 23-a. 

95. szám 

A Kormány 289/2021. (V. 

31.) Korm. rendelete 

a veszélyhelyzet során a 

személy- és vagyonegyesítő 

szervezetek működésére 

vonatkozó eltérő 

rendelkezések újbóli 

bevezetéséről szóló 

502/2020. (XI. 16.) Korm. 

rendelet módosításáról 

2021. június 1-től a jogi személy döntéshozó 

szervének ülése – ideértve küldöttgyűlést és a 

részközgyűlést is – megtartható a tagok 

személyes részvétele mellett. 

A társasház közgyűlést tarthat. 

99. szám 

Az innovációért és 

technológiáért felelős 

miniszter 23/2021. (VI. 1.) 

ITM rendelete a 2022. évi 

munkaszüneti napok körüli 

munkarendről 

A 2022. évi munkaszüneti napok körüli – a 

naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel 

járó – munkarendről rendelkezik. 

100. szám 

A Kormány 307/2021. (VI. 

5.) Korm. rendelete a 

katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról 

szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 

egyes rendelkezéseinek 

eltérő alkalmazásáról 

A katasztrófavédelemről és a  hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011.  évi CXXVIII.  törvény 46.  §  

(4)  bekezdésétől eltérően a  települési 

önkormányzat képviselő-testülete, a  

fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek 

bizottsága feladat- és hatáskörét maga 

gyakorolja 2021. június 15-től. 

103. szám 

 

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. 

évi LII. törvény 1. § (4) bekezdés a) pontjától 

eltérően a 2021. évben adott juttatások 

tekintetében nem terheli adókötelezettség a 

Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára 

utalt béren kívüli juttatásnak minősülő 

összeget. 

107. szám 



A Kormány 327/2021. (VI. 

10.) Korm. rendelete a 

SARS-CoV-2 koronavírus-

világjárvány 

következményeinek 

elhárításában részt vevő 

foglalkoztatottakat 

megillető pótszabadságról 

Ha a foglalkoztatott 2021. évben a SARS-

CoV-2 koronavírus-világjárvány 

következményeinek elhárításában részt vett, 

a 2021. évben esedékes szabadságán felül 

további 10 munkanap pótszabadságra 

jogosult. 

108. szám 

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ 80. § (2) bekezdésében 

foglaltak értelmében tájékoztató esetén nem lehetséges kérdés és hozzászólás. 

 

 

Budapest, 2021. június 15.     
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