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*Egy jogszabály több kategóriában is megjelenhet. 1 2 3 4 5

Jogszabályok száma

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos, gyerekeket érintő 2020-as  
jogszabályváltozások a főbb gyermekjogi területek szerint, havi bontásban*
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Jogszabály neve Tartalom Megjelenés (hó/nap) Covid

2019. évi CXXVII. törvény
Kapcsolattartási határozatok végrehajtásának bíróság 
előtti kezdeményezése

2019.12.17.

5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet Új NAT 01.31.

1046/2020. (II. 18.) Korm. határozat Emberkereskedelem: Nemzeti Stratégia 2020–2023 02.18.

6/2020. (III. 6.) EMMI rendelet Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja 03.06.

45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet Bölcsődék, óvodák bezárásának előírásai 03.14. ✓

10/2020. (III. 14.) EMMI rendelet Veszélyhelyzet miatti egészségügyi intézkedések 03.14. ✓

1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat Digitális oktatás kihirdetése az iskolákban 03.14. ✓

2020. évi V. törvény
Emberkereskedelemnek csak áldozata lehet 18 éven 
aluli

03.14.

46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet Veszélyhelyzet-intézkedések 03.16. ✓

57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet
Gyermekelhelyezés járványügyi intézkedés helyszínén 
nem lehetséges

03.23. ✓

A 2020-as év gyerekeket közvetlenül érintő  
legfontosabb jogszabályváltozásai*
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Jogszabály neve Tartalom Megjelenés (hó/nap) Covid

EMMI: Útmutató a koronavírus terjedésének 
megelőzésére és a kockázatok csökkentésére 
a szociális szakosított ellátást nyújtó, 
gyermekek átmeneti gondozását nyújtó, 
gyermekvédelmi szakellátástbiztosító 
intézmények és javítóintézetek részére

Szakellátásban élő gyerekeket érintő járványügyi 
óvintézkedések

03.24. ✓

71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet Kijárási korlátozás és egyéb járványügyi intézkedések 03.27. ✓

74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet
Jogellenesen az országba hozott gyerek ügyében a 
visszavitelt nem lehet elrendelni

03.30. ✓

88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet
Gyámhatóság gyermekvédelmi soron kívüli 
ügyintézése folyamatos

04.05. ✓

101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet
Felsőoktatásban a sikeres záróvizsgánál mentesül a 
tanuló a nyelvvizsga alól

04.10. ✓

119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet Írásbeli érettségi vizsgák és megszervezésük 04.16. ✓

152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet Bölcsődei, óvodai felügyelet 04.27. ✓

1187/2020. (IV. 28.) Korm. határozat
Országos Fogyatékosságügyi Program Intézkedési 
Terv

04.28.

159/2020. (IV. 29.) Korm. rendelet
Kijárási korlátozás alól kivételt jelent az érettségi 
vizsga

04.29. ✓
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169/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet
Budapesten és Pest megyében a kijárási korlátozás 
folytatódik

04.30. ✓

175/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet
Érettségi vizsgák szervezését érintő  
jogszabály-módosítások

04.30. ✓

176/2020. (V. 4.) Korm. rendelet
Gyerek kapcsolattartásra való átadása csak a 
járványügyi intézkedések megszűnése után lehet

05.04. ✓

2/2020 (V. 5.) OGY politikai nyilatkozat Isztambuli egyezményhez való csatlakozás elutasítása 05.05.

207/2020. (V. 15.) Korm. rendelet Védelmi intézkedések következő üteme 05.15. ✓

215/2020. (V. 18.) Korm. rendelet Óvodák és bölcsődék újranyitása 05.18. ✓

220/2020. (V. 22.) Korm. rendelet Iskolák júniusi működése, felügyelet megszervezése 05.22. ✓

252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet
Foglalkoztatási korlátok, tiltások bővítése az 
emberkereskedelem elleni fellépés miatt

05.29.

2020. évi LXV. törvény Örökbefogadást érintő jogszabályváltozások 06.23.

325/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet Örökbefogadókat érintő alkalmassági eljárás 07.01.

2020. évi LXXIV. törvény Iskolaőrség 07.08.
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14/2020. (VII. 10.) ORFK utasítás
Emberkereskedelemmel kapcsolatos rendőri 
feladatok

07.10.

2020. évi LXXXVII. törvény Köznevelési törvény módosításai 07.14.

351/2020. (VII. 15.) Korm. rendelet Felsőoktatási felvételi eljárás módosítása 07.16. ✓

27/2020. (VII. 17.) BM rendelet Iskolaőrök alkalmassági szabályai, felszerelése 07.17.

27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 2020/2021. tanév rendjéről 08.11. ✓

19/2020. (IX. 10.) ORFK utasítás Iskolaőrség jogosítványai 09.10.

431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet Járványügyi készültségi időszak intézkedései 09.18. ✓

Közlemény a köznevelési intézménybe, 
valamint a szakképző intézménybe történő 
belépéshez megengedett testhőmérséklet 
mértékéről szóló országos tisztifőorvosi 
határozatról (45474-1/2020/OTF iktatószámú)

Iskolai testhőmérséklet-mérés 09.30. ✓

447/2020. (X. 1.) Korm. rendelet
„Gyermekeink védelmében” c. informatikai rendszer 
bevezetése

10.01.

34/2020. (X. 2.) EMMI rendelet
„Gyermekeink védelmében” c. informatikai rendszer 
jogszabály-módosítás

10.02.
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35/2020. (X. 5.) EMMI rendelet Örökbefogadást érintő jogszabály-módosítások 10.05.

1685/2020. (X. 22.) Korm. határozat
„A nők szerepének erősítése a családban és a 
társadalomban” (2021–2030) Akcióterv

10.22.

2020. évi CVIII. törvény
Súlyos erőszakos bűncselekmények hozzátartozó 
áldozatainak védelmét érintő Btk.-szigorítások

10.28.

 27/2020. (X. 29.) ORFK utasítás Rendőrség áldozatsegítő feladatai 10.29.

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet Veszélyhelyzet védelmi intézkedések 11.10. ✓

 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet
Digitális oktatás miatt ingyenes internet-hozzáférés 
családoknak

11.14. ✓

505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet
Veszélyhelyzeti rendkívüli intézkedések hatályának 
meghosszabbítása

11.17. ✓

510/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet
Maszkhasználat alóli kivétel: autizmusspektrum-
zavarral küzdő személyek

11.19. ✓

520/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet
Maszkhasználat alóli kivétel: értelmi vagy 
pszichoszociális fogyatékkal élő személyek

11.25. ✓

2020. évi CXIX. törvény Polgári eljárásjogi változások a családjogi ügyekben 11.26.
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2020. évi CXXVII. törvény EBH beolvad az AJBH-ba 12.03.

556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet
Gyermekvédelmi és szociális támogatási szabályok 
változása a járványra tekintettel

12.04. ✓

567/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet
Családok anyagi biztonságát érintő változások a 
veszélyhelyzet alatt

12.07. ✓

2020. évi CXLVII. törvény
Utógondozás életkori kedvezmények fiatal 
felnőtteknek

12.18. ✓

606/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet Érettségi szabályok módosítása 12.18. ✓

624/2020. (XII. 21.) Korm. rendelet Veszélyhelyzet karácsonyi időszak alatt 12.21. ✓

Mo. Alaptörvény 9. módosítása Alaptörvény 9. sz. módosítása 12.22.

*A bemutatott összesítő a 2020-as év gyerekeket közvetlenül érintő legfontosabb jogszabályváltozásait mutatja be tételesen. Összesen 57 db,  
a gyerekeket közvetlenül érintő 2020-as jogszabály-módosítást foglal magában, melyek egy része a járványügyi veszélyhelyzettel is összefügg (33 db).

Az összefoglalót a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány készítette. A 2020-as Gyermekjogi jelentés elkészítéséhez áttekintette 2020 valamennyi releváns 
szabályozási változásait. Ezt követően e gyűjtés keretében kiemelte azokat, melyek az Alapítvány megítélése szerint a gyerekek életére közvetlen hatással 
bírt, őket mindenképp érintette. A szűrés a Gyermekjogi Központ munkatársainak egyeztetésén alapul.


