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Kormányrendeletek

A Kormány 381/2020. (VII. 31.) Korm. rendelete
a külpolitikáért felelős miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 3. § tekintetében a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (1) bekezdés b) pontjában,
valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 4. § tekintetében a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (1) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
A kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet] 4. §-ában a „KKM Oktatási és Rekreációs Korlátolt Felelősségű Társaság
(a továbbiakban: KKM Oktatási és Rekreációs Kft.)” szövegrész helyébe a „KKM Magyar Diplomáciai Akadémia
Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép.
2. §		
Hatályát veszti a 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 7–11. §-a.
3. §		
A tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről szóló 238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet
a)
7. §-ában az „a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet” szövegrész
helyébe az „a kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek kötelező képzéséről, továbbképzéséről,
átképzéséről, valamint a közigazgatási vezetőképzéséről szóló 338/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet)” szöveg,
b)
12. § (4) bekezdésében a „KKM Oktatási és Rekreációs Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész helyébe
a „KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg,
c)
13. § (4) bekezdésében az „a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet] 8. § (2) bekezdés b) pontja szerinti”
szövegrész helyébe az „a Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja szerinti” szöveg,
d)
13. § (5) bekezdésében a „273/2012. (IX. 28.) Korm. rendeletben” szövegrész helyébe a „Korm. rendeletben”
szöveg,
e)
13. § (6) bekezdésében a „nyilvántartásba vett” szövegrész helyébe a „nyilvántartásba vett vagy a Korm.
rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja és 5. §-a szerint nyilvántartásba vett és biztosított” szöveg
lép.
4. §		
Az egységes külképviseleti rendszer adminisztratív-technikai működésével és fenntartásával kapcsolatos
feladatokról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 17/2019. (II. 14.) Korm. rendelet
4. § (1) bekezdésében a „KKM Oktatási és Rekreációs Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész helyébe
a „KKM Subsidium Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 30/2020. (VII. 31.) BM rendelete
az igazságügyi szakértői intézménynél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak teljesítményértékeléséről
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (4) bekezdés a) pont af ) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. §
(1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel
egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet hatálya a Nemzeti Szakértői és Kutató Központnál (a továbbiakban: igazságügyi szakértői intézmény)
igazságügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott alkalmazottak (a továbbiakban: igazságügyi alkalmazott)
teljesítményértékelésére terjed ki.
2. §		
E rendelet alkalmazásában
a)
értékelő vezető: a munkáltatói jogkör gyakorlója, illetve akire a munkáltatói jogkör gyakorlója
a teljesítményértékeléssel kapcsolatos jogkört átruházza,
b)
kompetencia: a munkakör ellátásához szükséges ismeret, jártasság, készség, képesség, valamint
az alkalmazást segítő személyiségvonások és a hatékonysági motiváció együttese,
c)
személyügyi központ: a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban
működő kormányzati személyügyi feladatokat ellátó szervezeti egység, amely működteti az egyéni
teljesítményértékelési rendszert.
3. §

(1) Az igazságügyi alkalmazott teljesítményértékelése elektronikus formában történik. A rendészetért felelős miniszter
(a továbbiakban: miniszter) az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi az értékelőlap mintáját.
(2) Az igazságügyi alkalmazotti teljesítményértékelés informatikai rendszerének (a továbbiakban: TÉR informatikai
rendszer) üzemeltetését a személyügyi központ látja el.
(3) Az igazságügyi alkalmazott teljesítményértékelésének elektronikus formában történő elvégzéséhez a személyügyi
központ módszertani és felhasználói támogatást, továbbá technikai segítséget nyújt.

4. §

(1) Az igazságügyi alkalmazott teljesítményértékelésének kötelező eleme
a)
az ellátandó munkaköri feladatok végrehajtásának pontozása, valamint
b)
az a) pont szerinti feladatok végrehajtásához kapcsolódó alap- és szakmai kompetenciák pontozása.
(2) A TÉR informatikai rendszerben rögzített alap- és szakmai kompetenciákat a miniszter az általa vezetett
minisztérium honlapján közzéteszi.

5. §

(1) Az igazságügyi alkalmazott teljesítményértékelése kiválósági elemeket tartalmazhat. A kiválósági elemek:
a)
a stratégiai célokban való közreműködés,
b)
az év közbeni többletfeladatok ellátása,
c)
a határidő előtti feladatteljesítés,
d)
az innovatív feladatmegoldás, új szakmai módszerekre való törekvés, valamint
e)
a tudományos munka, publikáció.
(2) Az igazságügyi szakértői intézmény vezetője normatív szabályzatban meghatározhat az (1) bekezdés a)–e) pontján
felüli, a teljesítményértékelésnél alkalmazható kiválósági elemeket.
(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója, vagy akire a munkáltatói jogkör gyakorlója a teljesítményértékeléssel kapcsolatos
jogkört átruházza (a továbbiakban együtt: értékelő vezető), a teljesítményértékelés során az (1) vagy (2) bekezdés
szerinti kiválósági elemek közül legfeljebb két kiválósági elemet pontozhat, az értékelt személy értékelési
időszakban végzett feladatellátására figyelemmel.
(4) Az igazságügyi alkalmazott erre irányuló kérelme esetén a teljesítményértékelés során az értékelő vezető kiválósági
elemeket is pontoz.
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(1) Az értékelő vezető a kötelező elemeket egyenként 0–80 pontig terjedő, az értékelni kívánt, legfeljebb két kiválósági
elemet egyenként 0–20 pontig terjedő mérőskálán pontozza.
(2) A teljesítményértékelés kötelező elemének pontértéke úgy kerül megállapításra, hogy
a)
a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feladat végrehajtására adott pontérték számtani átlaga 60 százalékos
súlyozással – legfeljebb 48 pont értékben –,
b)
a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kompetenciákra adott pontértékek számtani átlaga 40 százalékos
súlyozással – legfeljebb 32 pont értékben –
számít be.
(3) A teljesítményértékelés pontértékét
a)
a teljesítményértékelés kötelező elemeinek (2) bekezdés szerinti összesített pontértéke, valamint
b)
– ha sor került a kiválósági elemek alkalmazására – az értékelt kiválósági elemekre adott pontérték
összege adja. Ezen pontérték meghatározza a teljesítményszintet, ami a teljesítményértékelés eredménye.
(4) A pontértékek és a hozzá kapcsolódó teljesítményszintek a következők:
a)
kivételes teljesítményszint: 100,1 és 120 pont között,
b)
jó teljesítményszint: 80,1 és 100 pont között,
c)
megfelelő teljesítményszint: 30,1 és 80 pont között,
d)
átlag alatti teljesítményszint: 20,1 és 30 pont között, valamint
e)
elfogadhatatlan teljesítményszint: 0 és 20 pont között.
(5) Jó vagy kivételes teljesítményszint kizárólag az 5. § szerinti kiválósági elem pontozása esetén állapítható meg.

7. §		
Ha a teljesítményértékelésével kapcsolatban az igazságügyi alkalmazott észrevételt tesz, az észrevételeit – a 10. §
(1) bekezdésére figyelemmel – a teljesítményértékelésnek tartalmaznia kell.
8. §

(1) A teljesítményértékelésre csak akkor kerülhet sor, ha az igazságügyi alkalmazott az értékelés alapjául szolgáló
időszakban legalább két hónapig az értékelő vezetőjének irányítása alatt állt.
(2) Az értékelő vezető az igazságügyi alkalmazott teljesítményértékelésekor a kötelező és kiválósági elemeket
a teljesítményértékelés időpontját megelőző, legfeljebb egyéves időtartamot figyelembe véve pontozza.

9. §		
Ha az igazságügyi alkalmazottat az igazságügyi szakértői intézménynél más munkakörbe helyezik, az igazságügyi
alkalmazott értékelőlapját az értékelő vezetőnek a TÉR informatikai rendszerben le kell zárnia.
10. §

(1) A teljesítményértékeléskor az értékelő vezető és az igazságügyi alkalmazott között értékelő megbeszélésre
kerül sor, amelyen az értékelő vezető részletesen ismerteti és indokolja az általa kialakított teljesítményértékelési
eredményeket az értékelt személlyel. Ezekre az értékelt igazságügyi alkalmazott észrevételt, javaslatot tehet,
amelyeket írásban kell rögzíteni.
(2) Az értékelő megbeszélést megelőzően az igazságügyi alkalmazott a TÉR informatikai rendszerben önértékelést
végezhet. Az önértékelés során az igazságügyi alkalmazott személyes megítélésével számot ad a feladatai
végrehajtásáról, az alap- és szakmai kompetenciákról, saját munkateljesítményéről, képességeiről és készségeiről,
tevékenységéről, magatartásáról, elhivatottságáról.
(3) Az értékelőlap az igazságügyi alkalmazottnak elektronikus dokumentumként, a teljesítményértékelés
végrehajtására szolgáló elektronikus rendszerben kerül kézbesítésre.

11. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. §

(1) Az igazságügyi alkalmazottak teljesítményértékelésére első alkalommal az e rendelet hatálybalépésétől kezdődő
időszak vonatkozásában kerül sor, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi
LXVIII. törvény 54/A. § (1) bekezdése szerint 2021. június 30. napjáig.
(2) A 4. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség alapján a miniszter az alap- és szakmai kompetenciákat
az e rendelet hatálybalépésétől számított 15 napon belül teszi közzé.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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A pénzügyminiszter 8/2020. (VII. 31.) PM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek
az egészségügyi ellátásbiztonság javítását célzó támogatási program szabályaival összefüggő módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 14. alpontjában és a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 3. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami
támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat]
„1. 11–13. sora, F:15 mező d) pontja, F:18 mező 1. pontja, F:20 mező a)–d) pontja, 20a. sora, 23. sora, 24. sora és
37–39. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,”
(nyújtható.)
(2) A Rendelet 3. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami
támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat]
„4. F:15 mező d) pontja, F:18 mező 1. pontja, F:20 mező a) pontja, 20a. sora és 23. sora alapján a 651/2014/EU
bizottsági rendelet 13. és 14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás,”
(nyújtható.)
(3) A Rendelet 3. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami
támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat]
„5. F:15 mező d) pontja, F:18 mező 1. pontja, 20a. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti
kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás,”
(nyújtható.)
(4) A Rendelet 3. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami
támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat]
„9. F:15 mező d) pontja, F:18 mező 1. pontja, 20. sora és 20a. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikke
szerinti kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás,”
(nyújtható.)
(5) A Rendelet 3. § 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő 22. és 23. ponttal egészül ki:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami
támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat]
„21. F:20 mező e) pontja, 20a. sora és 23. sora alapján az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret
a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i,
C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: közlemény) 3.1. szakasza szerinti támogatás,
22. 20a. sora alapján a közlemény 3.6. szakasza szerinti támogatás,
23. 20a. sora alapján a közlemény 3.8. szakasza szerinti támogatás”
(nyújtható.)

2. §

(1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése a következő 45a. ponttal egészül ki:
(A II. fejezet alkalmazásában:)
„45a. koronavírus-járvány szempontjából releváns termék: a koronavírussal fertőzöttek kezeléséhez szükséges
gyógyszerek, a megelőzéshez szükséges eszközök és oltóanyagok, beleértve az ezek előállításához
szükséges hatóanyagokat, alapanyagokat és közbenső termékeket; a koronavírussal fertőzöttek kezeléséhez szükséges
diagnosztikai, kórházi és orvostechnikai eszközök, beleértve az ezek előállításához szükséges alapanyagokat;
a koronavírus-járvány terjedésének megelőzéséhez szükséges fertőtlenítőszerek, beleértve az ezek előállításához
szükséges vegyi anyagokat; a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében felhasználható
adatgyűjtési és -feldolgozási eszközök;”
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(2) A Rendelet 5. § (1) bekezdés 64. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A II. fejezet alkalmazásában:)
„64. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdése szerinti vállalkozás;”
3. §		
A Rendelet 6. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem ítélhető meg támogatás)
„b) a 10. § (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a 4–6., 11., 20/A–20/C. alcím szerinti támogatás kivételével –
nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve azt a vállalkozást, amely 2019. december 31-én nem volt nehéz
helyzetben, de 2020. január 1. és június 30. között nehéz helyzetbe került.”
4. §		
A Rendelet 9. § a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E fejezet alapján)
„a) a 7. alcím szerinti regionális beruházási támogatás esetén 2021. december 31-ig,
b) az a) pont kivételével az e rendeletben szereplő, a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás esetén
2024. június 30-ig,
c) csekély összegű támogatások esetén 2024. június 30-ig,
d) mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetén 2028. június 30-ig,”
(lehet támogatási döntést hozni.)
5. §		
A Rendelet 14. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 2020. január 1. és június 30. között megszűnt munkahelyek a 2019. december 31-én vagy azt megelőzően tett,
az (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás szempontjából nem eredményeznek áttelepítést.”
6. §		
A Rendelet 48/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„48/B. § (1) Az a vállalkozás részesülhet a támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült nehéz
helyzetben lévő vállalkozásnak.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően támogatás nyújtható a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti azon
mikro- vagy kisvállalkozás számára, amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült,
feltéve, ha a támogatási döntés időpontjában nem áll a csődeljárásról és felszámolási eljárásáról szóló törvény
hatálya alá tartozó fizetésképtelenségi eljárás, így különösen felszámolási- és csődeljárás alatt, továbbá az Atr. 6. §
(4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.”
7. §		
A Rendelet 48/E. és 48/F. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„48/E. § Ha egy vállalkozás több ágazatban is folytat gazdasági tevékenységet, és ezekre a 48/C. § (1) bekezdése
és a 48/C. § (2) és (3) bekezdése szerint eltérő maximális összegek vonatkoznak, a vállalkozás a támogatásokról
olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja az érintett tevékenységekre vonatkozó felső
határok betartását és azt, hogy a teljes maximális összeg vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait
is figyelembe véve – ne haladja meg a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Ha egy vállalkozás a 48/C. §
(2) és (3) bekezdése szerinti ágazatokban tevékenykedik, a teljes maximális összeg vállalkozásonként – a vállalkozás
kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 120 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
48/F. § A 100 000 eurónak – mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások, továbbá
halászati- és akvakultúra-ágazatban tevékeny vállalkozások esetén a 10 000 eurónak – megfelelő forintösszeget
meghaladó támogatástartalmú egyedi támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait a közlemény
alapján közzé kell tenni az Európai Bizottság közzétételi adatbázisában. Erre figyelemmel a támogatást nyújtó
2021. február 1-jéig továbbítja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős
szervezet részére a támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait.”
8. §		
A Rendelet a következő 20/B. alcímmel egészül ki:

„20/B. A koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló beruházási
támogatás
48/G. § (1) A koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló beruházási támogatás
(ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami
támogatásnak minősül, és a közlemény 3.8. szakaszának szabályaival összhangban nyújtható.
(2) A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható.
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(3) A támogatás halmozható azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező, illetve más elszámolható
költségekhez nyújtott állami támogatással. Azonos elszámolható költségek vonatkozásában a támogatás más
európai uniós tagállam hatósága által nyújtott támogatást kivéve nem halmozható más állami támogatással.
(4) A támogatásról támogatási döntés 2020. december 31-ig hozható.
48/H. § (1) Az a vállalkozás részesülhet a támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült nehéz
helyzetben lévő vállalkozásnak.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően támogatás nyújtható a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti azon
mikro- vagy kisvállalkozás számára, amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült,
feltéve, ha a támogatási döntés időpontjában nem áll a csődeljárásról és felszámolási eljárásáról szóló törvény
hatálya alá tartozó fizetésképtelenségi eljárás, így különösen felszámolási- és csődeljárás alatt, továbbá az Atr. 6. §
(4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.
48/I. § (1) A támogatás keretében elszámolható költségek a koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek
előállítására irányuló beruházáshoz (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: beruházás) kapcsolódó tárgyi
eszközök és immateriális javak, továbbá a termelési kapacitások próbaüzemének költségei.
(2) Ha a beruházás a 18. § szerint megkezdődött 2020. február 1-jét megelőzően, támogatás a beruházáshoz csak
abban az esetben nyújtható, ha a támogatás a beruházás üzembe helyezésének felgyorsításához vagy a beruházás
megkezdésekor tervezett kapacitásának növeléséhez szükséges. Ebben az esetben az elszámolható költségek
a felgyorsítást szolgáló intézkedésekhez vagy a kapacitásnöveléshez szükséges többletköltségek.
48/J. § (1) A támogatás csak akkor ítélhető oda, ha a kedvezményezett vállalja, hogy a beruházást a támogatás
odaítélésétől számított hat hónapon belül a támogatás odaítélésekor vállalt feltételeknek megfelelően befejezi.
A támogatást nyújtó köteles ellenőrizni, hogy a beruházás befejezése a vállalt feltételeknek megfelelően
megtörtént-e, és mely időpontban került sor a beruházás befejezésére.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határidő túllépésekor a késedelem minden megkezdett hónapja után az eredetileg
megítélt támogatás 25%-át – a támogatói döntéstől számított 5 éven belül, évente egyenlő részletekben – vissza
kell fizetni, kivéve, ha a késedelem a támogatás odaítélésekor előre nem látható, elháríthatatlan, a kedvezményezett
érdekkörén kívül felmerült, és rendkívüli körülménynek tudható be.
48/K. § A maximális támogatási intenzitás a 48/I. § szerinti elszámolható költségek 80%-a, ami legfeljebb
95%-ig növelhető, ha a beruházást az odaítéléstől számított két hónapon belül a kedvezményezett a támogatás
odaítélésekor vállalt feltételeknek megfelelően befejezi, vagy ha a beruházáshoz más európai uniós tagállam
hatósága is nyújt támogatást.
48/L. § A közlemény alapján fennálló közzétételi kötelezettségre figyelemmel, a támogatást nyújtó
a 48/F. § szerinti tartalommal és határidő szerint adatot szolgáltat az állami támogatások európai uniós
versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a támogatásokról.”
9. §		
A Rendelet a következő 20/C. alcímmel egészül ki:

„20/C. A koronavírus-járvány szempontjából releváns kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott támogatás
48/M. § (1) A koronavírus-járvány szempontjából releváns és más antivirális készítményekkel kapcsolatos kutatáshoz
és fejlesztéshez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) az EUMSz 107. cikk
(1) bekezdés szerinti állami támogatásnak minősül, és a közlemény 3.6. szakaszának szabályaival összhangban
nyújtható a koronavírus-járvánnyal összefüggő vagy más antivirális rendeltetésű oltóanyagokkal, gyógyszerekkel és
kezelésekkel, orvostechnikai eszközökkel, valamint kórházi és orvostechnikai felszerelésekkel, fertőtlenítőszerekkel,
védőruházatokkal és védőeszközökkel, továbbá ezen termékek hatékony gyártása szempontjából releváns eljárási
innovációval kapcsolatos kutatás-fejlesztési projektekhez, ideértve azokat a projekteket is, amelyek a Horizont
2020 keretprogram kkv-támogató eszköze keretében koronavírus-járvány specifikus „kiválósági pecsét” minőségi
védjegyben részesültek (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: kutatás-fejlesztési projekt).
(2) A támogatás vissza nem térítendő támogatásként nyújtható.
(3) A támogatás halmozható azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező, illetve más elszámolható
költségekhez nyújtott állami támogatással. Azonos elszámolható költségek vonatkozásában a támogatás
a 48/Q. § (1) és (2) bekezdése szerinti maximális mértékéig halmozható más állami támogatással.
(4) A támogatásról támogatási döntés 2020. december 31-ig hozható.
48/N. § (1) Az a vállalkozás részesülhet a támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült nehéz
helyzetben lévő vállalkozásnak.
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(2) Az (1) bekezdéstől eltérően támogatás nyújtható a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti azon
mikro- vagy kisvállalkozás számára, amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült,
feltéve, ha a támogatási döntés időpontjában nem áll a csődeljárásról és felszámolási eljárásáról szóló törvény
hatálya alá tartozó fizetésképtelenségi eljárás, így különösen felszámolási- és csődeljárás alatt, továbbá az Atr. 6. §
(4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.
48/O. § (1) A támogatás keretében elszámolható a kutatás-fejlesztési projekthez kapcsolódó, annak időtartama
alatt felmerült költség, így különösen a személyzeti költségek, a digitális és informatikai, diagnosztikai, valamint
adatgyűjtési és -feldolgozási eszközök beszerzésével és használatával kapcsolatos költségek, a kutatás-fejlesztési
szolgáltatások, preklinikai vizsgálatok és klinikai vizsgálatok költségei, a szabadalmak és más immateriális javak
megszerzésével, validálásával és védelmével kapcsolatos költségek, továbbá az új és továbbfejlesztett oltóanyagok
és gyógyszerek, kórházi és orvostechnikai eszközök, felszerelések, fertőtlenítőszerek és egyéni védőeszközök
forgalmazásához szükséges megfelelőségértékelések és engedélyek megszerzésének költségei. A IV. fázisú klinikai
vizsgálathoz kapcsolódó költségek akkor számolhatóak el, ha igazolható, hogy a vizsgálat további tudományos vagy
technológiai haladást tesz lehetővé.
(2) Ha a kutatás-fejlesztési projekt a 18. § szerint megkezdődött 2020. február 1-jét megelőzően, támogatás csak
abban az esetben nyújtható, ha a támogatás a kutatás-fejlesztési projekt felgyorsításához vagy hatókörének
növeléséhez szükséges. Ebben az esetben az elszámolható költségek a felgyorsítást szolgáló intézkedésekhez vagy
a kapacitásnöveléshez szükséges többletköltségek.
48/P. § A támogatás kedvezményezettjének kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a támogatásban részesült
kutatás-fejlesztési projekt eredményeként létrejött szellemi termék vonatkozásában megkülönböztetésmentesen
és piaci feltételek mellett nem kizárólagos hasznosítási engedélyt biztosít bármely, az EGT területén letelepedett
jogalany számára.
48/Q. § (1) A maximális támogatási intenzitás nem haladhatja meg
a) alapkutatás esetében az elszámolható költségek 100%-át,
b) ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetében az elszámolható költségek 80%-át.
(2) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetében az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás 15 százalékponttal
növelhető, ha
a) a kutatás-fejlesztési projekthez több tagállam hatósága is nyújt támogatást, vagy
b) a kutatás-fejlesztési projektet kutató-tudásközvetítő szervezetekkel vagy vállalkozásokkal folytatott, határokon
átnyúló együttműködés keretében hajtják végre.
48/R. § A közlemény alapján fennálló közzétételi kötelezettségre figyelemmel a támogatást nyújtó
a 48/F. § szerinti tartalommal és határidő szerint adatot szolgáltat az állami támogatások európai uniós
versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a támogatásokról.”
10. §

(1) A Rendelet 60. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az 1. mellékletben foglalt táblázat)
„b) 11–13. sora, F:15 mező d) pontja, F:18 mező 1. pontja, 20. sora, 20a. sora, 23. sora, 24. sora és 37–39. sora
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013. 12. 24., 1. o.),”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)
(2) A Rendelet 60. § d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az 1. mellékletben foglalt táblázat)
„d) F:15 mező d) pontja, F:18 mező 1. pontja, 20. sora, 20a. sora és 23. sora a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői
és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító
támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra
vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási
programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása
tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL L 156.,
2017. 06. 20., 1. o.) módosított, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak
a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet
(HL L 187., 2014. 6. 26., 1. o.) I. és II. Fejezete, valamint 13., 14., 16–18., 21., 22., 25., 26., 28., 31., 32., 38., 39., 41., 45., 53.,
55. és 56. cikke,

5585

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 180. szám

e) 20. sora, 20a. sora és 23. sora az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak
a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i,
C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény 3.1., 3.6. és 3.8. szakasza”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)
11. §		
A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
12. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
13. §		
Ez a rendelet
a)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,
b)
a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet,
c)
az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi
COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final
számú európai bizottsági közlemény 3.1., 3.6. és 3.8. szakasza
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
		

Varga Mihály s. k.,

		

pénzügyminiszter
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1. melléklet a 8/2020. (VII. 31.) PM rendelethez
A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 20a. sorral egészül ki:
(A

Áht. Azonosító

20a.

388417

B

Címnév

C

Alcímnév

D

E

Jogcímcsoport
Jogcímnév
név

Egészségipari vállalatok
versenyképességének
javítása

F

Előirányzat célja

Az előirányzat célja a hazai kis-, közép- és
nagyvállalkozások, minimum 400 millió forint
elszámolható összköltségű koronavírus-járvány elleni
védekezés szempontjából releváns termék
kifejlesztésére vagy előállítására irányuló
beruházásainak, továbbá a hazai egészségügyi
gyártás megerősítésének támogatása, annak
érdekében, hogy következő járványhelyzetben
a globális ellátási láncok megszakadása esetén is
biztosítható legyen az egészségügyi ellátás.
Az előirányzat keretében a fenti célt szolgáló
beruházás vagy kísérleti-fejlesztési tevékenység
részesülhet támogatásban.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és
működtetésével járó költségeket is.

G

Kifizetésben részesülők köre

1. A támogatás azon vállalkozások számára nyújtható, amelyek esetében
a) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel,
b) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti
évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,
c) a beruházás a támogatást igénylőnél az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző üzleti év éves
nettó árbevételéhez képest,
d) a támogatást igénylő vállalja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő, vagy ha az magasabb, a támogatást igénylő
más támogatási szerződésben rögzített létszámvállalásban szereplő foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát a támogatott tevékenység
lezárásáig fenntartja,
e) a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházást annak befejezését követő legalább 3 éven keresztül, vagy ha a támogatás biztosítása szerinti egyes
állami támogatási kategóriák vonatkozásában e rendelet II. fejezetében ennél hosszabb határidő kerül megállapításra, akkor ezen időtartamig fenntartja,
f) a támogatást igénylő kapcsolt vállalkozásaival egybeszámított éves átlagos statisztikai állományi létszáma eléri a 10 főt, és a támogatott tevékenység
lezárásáig sem csökken 10 fő alá.
2. Nem nyújtható támogatás, ha a támogatási igény
a) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes
hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
b) benyújtója a beruházást vagy a kísérleti-fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a bérleti vagy
a lízingszerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a támogatott
tevékenység lezárásáig, vagy a támogatást igénylő nem vállalja, hogy a bérleti vagy a lízingszerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín
rendelkezésre állását igazolja,
c) benyújtójának a kapcsolt vállalkozásaival egybeszámított foglalkoztatotti létszáma eléri az 5 ezer főt,
d) vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul.

H

Támogatás biztosításának módja

1. Egyedi döntés alapján,
pályázati rendszeren kívül,
kérelem útján – támogatási
szerződéssel vagy támogatói
okirattal.
2. Egyedi döntés alapján,
pályázat útján – támogatási
szerződéssel vagy támogatói
okirattal.
3. Jogszabály alapján, pályázati
rendszeren kívül – támogatási
szerződéssel vagy támogatói
okirattal.
4. Ávr. 101/A. §-a alapján
támogatói okirattal.

I

Támogatási
előleg

előleg
biztosítható

J

K

Rendelkezésre bocsátás
módja

egyösszegű
kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel –
időarányosan vagy
teljesítésarányosan

Visszafizetés
határideje

–

L

Biztosíték

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett
valamennyi – jogszabály
alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó,
a támogató javára szóló
beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó
felhatalmazó nyilatkozata,
b) biztosítói vagy bankgarancia,
c) készfizető kezesség,
d) zálogjog.

M

N

O

Kezelő szerv

Lebonyolító
szerv

Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

–

igénybe
vehető

–
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1466/2020. (VII. 31.) Korm. határozata
a közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről
A Kormány
1. megerősítve szándékát, miszerint a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében annyi munkahelyet hoz létre,
amennyi a koronavírus világjárvány következtében megszűnik, rögzíti, hogy mindenki számára, aki ezt igényli,
a közfoglalkoztatás keretében munkalehetőséget biztosít;
2. az 1. pontban foglalt célkitűzések megvalósítása érdekében, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló 2019. évi LXXI. törvény 4. mellékletében foglalt táblázat 2. pontja alapján jóváhagyja a XLVII. Gazdaságvédelmi
Alap fejezet, 2. Nemzeti Foglalkoztatási Alap cím, 8. Start-munkaprogram alcím kiadási előirányzatának legfeljebb
5 000 000 000 forint összeggel történő túllépését.
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 57/2020. (VII. 31.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
az innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára
dr. Hankó Balázs Zoltánt
– 2020. augusztus 1-jei hatállyal –
az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkárává
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 58/2020. (VII. 31.) ME határozata
főiskolai tanárok kinevezéséről
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– az innovációért és technológiáért felelős miniszter előterjesztésére –
Dobróné dr. Tóth Mártát,
dr. Papp Sándort,
dr. Radács Mariannát,
Réti Balázst,
dr. Szabó Bélát,
dr. Szakos Erzsébet Évát,
dr. Szinger Veronikát,
dr. Tasi Istvánt
– 2020. szeptember 1-jei hatállyal –
főiskolai tanárrá kinevezem.

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 59/2020. (VII. 31.) ME határozata
főiskolai rektor felmentéséről
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (8) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– az innovációért és technológiáért felelős miniszternek a fenntartó javaslata alapján tett előterjesztésére –
az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán
Libor Józsefné dr. főiskolai tanárt a rektori megbízatása alól
– 2020. július 31-ei hatállyal –
felmentem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 60/2020. (VII. 31.) ME határozata
állami felsőoktatási intézmények kancellárjai megbízásának visszavonásáról
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (4a) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
az innovációért és technológiáért felelős miniszter előterjesztésére
– a Kaposvári Egyetem és a Szent István Egyetem összeolvadására tekintettel –
a Kaposvári Egyetemen dr. Borbás Zoltán, valamint
– az alábbi egyetemek fenntartóváltására tekintettel –
az Állatorvostudományi Egyetemen dr. Bohátka Gergely,
a Miskolci Egyetemen dr. Deák Csaba Tamás,
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen dr. Nagy Zsombor,
a Soproni Egyetemen Skala János és
a Széchenyi István Egyetemen dr. Filep Bálint
kancellári megbízását
2020. július 31-ei hatállyal
visszavonom.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Nemzeti Választási Bizottság határozatai

A Nemzeti Választási Bizottság 36/2020. számú NVB határozata
A Nemzeti Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. számú országgyűlési egyéni választókerületében
időközi országgyűlési képviselő-választás kitűzése tárgyában – 9 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. számú országgyűlési egyéni választókerületében
elhalálozás miatt megüresedett országgyűlési képviselői mandátum betöltésére az időközi választást 2020. október 11.
napjára tűzi ki.
A Nemzeti Választási Bizottság a választási eljárás határidőit és határnapjait e határozat melléklete szerint határozza
meg.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett
bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.;
levélcím: 1397 Budapest Pf. 547; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani,
hogy az legkésőbb 2020. augusztus 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet
kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági
felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi
képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott
kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi
illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás
I.
[1] Magyarország Alaptörvénye 4. cikkének (3) bekezdés b) pontja szerint „Az országgyűlési képviselő megbízatása
megszűnik (…) halálával”.
[2] Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 19. § (1) bekezdés
c) pontja alapján az egyéni választókerületben időközi választást kell tartani, ha a megválasztott egyéni
választókerületi képviselő megbízatása megszűnik.
[3] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 244. § (1) bekezdése szerint
az országgyűlési képviselők időközi választását – az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság
javaslatára figyelemmel – a Nemzeti Választási Bizottság tűzi ki.
[4] A Ve. 8. § (1) bekezdése szerint az időközi választást a mandátum megüresedésétől számított százhúsz napon
belülre kell kitűzni. A Ve. 6. § (1) bekezdése alapján a választást úgy kell kitűzni, hogy a magyarországi szavazás napja
a kitűzés napját követő hetvenedik és kilencvenedik nap közé essen.
[5] Dr. Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója 2020. július 17-én arról tájékoztatta a Nemzeti
Választási Bizottság elnökét, hogy Koncz Ferenc – aki az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. számú országgyűlési egyéni választókerületben a FIDESZ-Magyar Polgári
Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös jelöltjeként szerzett mandátumot – 2020. július 10-én elhunyt.
[6] A Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
(a továbbiakban: OEVB) – a Ve. 244. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – az 1/2020. (VII. 21.) számú
jegyzőkönyvi döntésében a megüresedett országgyűlési képviselői mandátum betöltésére az időközi választás
napjának 2020. október 11. napját javasolta.
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[7] Tekintettel arra, hogy az OEVB-nek az időközi országgyűlési képviselő-választás kitűzésére tett javaslata a Ve. fent
hivatkozott rendelkezéseinek megfelel, a Nemzeti Választási Bizottság – a Ve. 244. § (1) bekezdésében foglalt
jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
II.
[8] A határozat az Alaptörvény 4. cikkének (3) bekezdése b) pontján, a Vjt. 19. §-án, a Ve. 6. § (1) bekezdésén,
8. § (1) bekezdésén, 11. §-án, 244. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án,
a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén,
valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
Budapest, 2020. július 30.
		

Dr. Rádi Péter s. k.,

		
		

a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke

36/2020. számú NVB határozat melléklete
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Borsod-AbaújZemplén megye 6. számú országgyűlési egyéni választókerületében a 2020. október 11. napjára kitűzött időközi
országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőit és határnapjait az alábbiak szerint állapítja meg.
1. A megfigyelők
1.1. A külképviseleti megfigyelőt legkésőbb 2020. október 1-jén 16.00 óráig kell bejelenteni a Nemzeti Választási
Bizottságnál. [Ve. 5. § (3) bekezdés]
1.2. A nemzetközi megfigyelő személyes adatait a nyilvántartásból 2021. január 11-én kell törölni.
[Ve. 4. § (4) bekezdés]
2. A választási bizottságok
2.1. A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2020. október 2-án 16.00 óráig lehet bejelenteni. [Ve. 30. §
(2) bekezdés]
2.2. A szavazatszámláló bizottságot a helyi választási iroda vezetője legkésőbb 2020. október 8-án
a póttagok közül a szükséges számban további tagokkal egészíti ki, ha az átjelentkező választópolgárok vagy
a mozgóurnát igénylő választópolgárok száma azt indokolja. [Ve. 24. § (3) bekezdés]
2.3. Amennyiben a helyi választási iroda a szavazatszámláló bizottságot a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint
legalább öt taggal kiegészítette, az ugyanazon szavazatszámláló bizottságba tagot megbízó jelölő szervezet
2020. október 9-én 16.00 óráig további tagokat bízhat meg a Ve. 28. § (5) bekezdése szerint. [Ve. 28. §
(5) bekezdés]
2.4. A szavazatszámláló bizottság, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási
bizottság tagjai 2020. október 12-én mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól.
[Ve. 15. § (1) bekezdés]
2.5. A munkáltató a választási szerv 2.4 pont szerinti tagját megillető bér és járulékai megtérítését
2020. október 12-től 2020. október 16-án 16.00 óráig igényelheti a helyi választási irodától.
[Ve. 15. § (2) bekezdés]
3. A szavazókörök
2020. október 11-ig nem lehet szavazókör sorszámát megváltoztatni, szavazókörbe sorolt cím besorolását
megváltoztatni, továbbá település megnevezésének, közterület nevének és jellegének, ház számának, épület vagy
lépcsőház jelének megváltozását a címnyilvántartásba átvezetni. [Ve. 79. § (2) bekezdés]
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4. A névjegyzék
4.1. Azt a választópolgárt, aki a Ve. 88. § d) pontja szerint legkésőbb 2020. október 7-én 16.00 óráig kérte, hogy
akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, és akinek a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség
nem akadálymentes, a helyi választási iroda a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos településen és
választókerületben lévő, akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe teszi át.
[102. § (3) bekezdés]
4.2. Azt a választópolgárt, aki 2020. augusztus 5-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási
Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. [Ve. 115. § (1) bekezdés]
4.3. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2020. augusztus 21-ig kell
megküldeni. [Ve. 115. § (2) bekezdés]
4.4. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe
történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2020. augusztus 5-ét követően kerül a település szavazóköri
névjegyzékébe. [Ve. 116. § (1) bekezdés]
4.5. A választópolgár részére – a Ve. 88. § a) pontja szerinti, legkésőbb 2020. augusztus 4-én 16.00 óráig
benyújtott kérelmére – Braille-írással készült értesítőt küld a Nemzeti Választási Iroda. [Ve. 117. § (1) bekezdés]
4.6. A választópolgár részére – a Ve. 88. § b) pontja szerinti, legkésőbb 2020. augusztus 4-én
16.00 óráig benyújtott kérelmére – könnyített tájékoztatót küld a Nemzeti Választási Iroda.
[Ve. 117. § (2) bekezdés]
4.7. A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2020. augusztus 6-tól lehet benyújtani.
[Ve. 110. § (2) bekezdés]
4.8. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2020. október 7-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi
választási irodához. [Ve. 250. § (2) bekezdés]
4.9. Az átjelentkező választópolgár
a)
2020. október 7-én 16.00 óráig módosíthatja vagy – levélben történő vagy elektronikus azonosítás
nélküli elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja,
b)
2020. október 9-én 16.00 óráig – személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus
benyújtás esetén – visszavonhatja
átjelentkezési kérelmét. [Ve. 250. § (5) bekezdés]
4.10. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmét
a)
a helyi választási irodához
aa)
levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2020. október 7-én
16.00 óráig,
ab)
személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2020. október 9-én
16.00 óráig, vagy
ac)
2020. október 9-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton
2020. október 11-én 12.00 óráig,
b)
az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem
rendelkező személy általi kézbesítéssel 2020. október 11-én, legkésőbb 12.00 óráig
nyújthat be. [Ve. 103. § (2) bekezdés]
4.11. A mozgóurna iránti, 4.10 a) pont aa) és ab) alpontja szerinti kérelmet a helyi választási iroda legkésőbb
2020. október 9-én bírálja el. [Ve. 113. § (2) bekezdés]
4.12. A 2020. október 9-én 16.00 óráig bekövetkező változások átvezetését követően a Nemzeti Választási
Iroda a szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét lezárja. [Ve. 106. §
(1) bekezdés]
4.13. A helyi választási iroda – vagy megbízása alapján a területi választási iroda – a lezárt szavazóköri névjegyzéket
és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2020. október 10-én kinyomtatja. [Ve. 106. §
(2) bekezdés]
4.14. A kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét
2021. január 11-én kell megsemmisíteni. [Ve. 109. § (1) bekezdés]
4.15. A szavazóköri névjegyzéknek és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének adatait
2021. január 11-én kell törölni. [Ve. 109. § (2) bekezdés]
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5. A külképviseleti névjegyzék
5.1. A 2020. szeptember 25-ét követő lakcímváltozást a külképviseleti névjegyzéken nem kell átvezetni.
[Ve. 262. § (2) bekezdés]
5.2. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2020. október 2-án 16.00 óráig
kell megérkeznie. [Ve. 259. § (2) bekezdés]
5.3. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2020. október 2-án 16.00 óráig módosíthatja
a Ve. 259. § (3) bekezdés szerinti adatot. [Ve. 261. § (1) bekezdés]
5.4. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2020. október 7-én 16.00 óráig kérheti
törlését a külképviseleti névjegyzékből. [Ve. 261. § (2) bekezdés]
5.5. A külképviseleti névjegyzék adatait 2021. január 11-én kell törölni. [Ve. 264. §]
6. Ajánlás, jelöltállítás
6.1. A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2020. augusztus 22-én átadja
az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű
ajánlóívet. [Ve. 121. § (2) bekezdés]
6.2. Az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb 2020. szeptember 4-én 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 252. §
(1) bekezdés]
6.3. Nem szabható ki bírság a legkésőbb 2020. szeptember 5-én 16.00 óráig benyújtott, ajánlást nem tartalmazó
ajánlóív után. [Ve. 124. § (3) bekezdés]
6.4. A választási bizottság a bírság kiszabásáról legkésőbb 2020. szeptember 12-én dönt. [Ve. 124. § (4) bekezdés]
6.5. Az ajánlóíveket az illetékes választási iroda 2021. január 11-én megsemmisíti. [Ve. 128. §]
7. A választási kampány
7.1. A választási kampányidőszak 2020. augusztus 22-től 2020. október 11-én 19.00 óráig tart. [Ve. 139. §
(1) bekezdés]
7.2. Ha sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét
2020. augusztus 4-én 16.00 óráig juttatja el az Állami Számvevőszékhez. [Ve. 148. § (3) bekezdés]
7.3. A politikai hirdetést közzétevő sajtótermék az Állami Számvevőszéket 2020. október 26-án
16.00 óráig tájékoztatja a közzétett politikai hirdetésekről. [Ve. 148. § (5) bekezdés]
7.4. 2020. október 11-én nem folytatható kampánytevékenység
a)
a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,
b)
a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló
bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen
c)
a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói
akaratának befolyásolására alkalmas módon. [Ve. 143. § (1) bekezdés]
7.5. 2020. október 11-ét megelőzően jogszerűen elhelyezett plakát nem valósítja meg a Ve. 143. § (1) bekezdés b)
és c) pontja szerinti tilalom sérelmét. [Ve. 143. § (2) bekezdés]
7.6. 2020. október 11-én választási gyűlés nem tartható. [Ve. 145. § (2) bekezdés]
7.7. 2020. október 11-én politikai reklámot nem lehet közzétenni. [Ve. 147. § (4a) bekezdés]
7.8. 2020. október 11-én a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség
van, nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét
(exit poll) csak 2020. október 11-én 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni. [Ve. 150. §]
7.9. A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét tartalmazó
adatszolgáltatás adatait a Ve. 132. § szerint nyilvántartásba vett jelölt legkésőbb 2020. október 11-én
16.00 óráig köteles megsemmisíteni, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül
– 2020. október 11-én történő megsemmisítés esetén 2020. október 14-én 16.00 óráig –, köteles átadni
az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. [Ve. 155. § (2) bekezdés]
7.10. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2020. november 10-én 16.00 óráig köteles
eltávolítani. [Ve. 144. § (7) bekezdés]
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8. A szavazás előkészítése
8.1. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a bejelentett jelöltek – annak a jelöltnek
a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását
2020. szeptember 4-én 16.00 óra után végzi el. [Ve. 160. § (2) bekezdés]
8.2. A helyi választási iroda a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok
jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket 2020. október 10-én adja át
a szavazatszámláló bizottság elnökének. [Ve. 164. § (1) bekezdés]
8.3. Az iratok és kellékek őrzését 2020. október 11-ig a helyi választási iroda biztosítja. [Ve. 164. § (2) bekezdés]
8.4. Abban a szavazóhelyiségben, amelynek szavazóköri névjegyzékében olyan választópolgár szerepel, aki
legkésőbb 2020. október 2-án 16.00 óráig a Ve. 88. § c) pontja szerinti segítséget igényelte, Braille-írással
ellátott szavazósablont kell biztosítani. [Ve. 167. § (5) bekezdés]
9. A szavazás
9.1. A szavazóhelyiségben szavazni 2020. október 11-én 6.00 órától 19.00 óráig lehet. [Ve. 169. §]
9.2. A külképviseleten 2020. október 11-én, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. Azokon
a külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest –1 vagy –2 óra, a helyi idő szerinti
6.00 óra és a közép-európai idő szerinti 19.00 óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen létesített
külképviseleteken 2020. október 10-én, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. [Ve. 269. §
(2) bekezdés]
9.3. A külképviseleti választási iroda a külképviseleten leadott szavazatokat tartalmazó lezárt urnát
2020. október 15-én 24 óráig szállítja a Nemzeti Választási Irodához. [Ve. 284. §]
9.4. A Nemzeti Választási Iroda valamennyi urna beérkezését követően, de legkésőbb
2020. október 16-án bontja fel a külképviseleteken leadott szavazatokat tartalmazó urnákat.
[Ve. 285. § (1) bekezdés]
9.5. Ha az urna határidőn túl vagy nem a Ve. 273. §-ában meghatározott módon lezárt állapotban érkezik meg
a Nemzeti Választási Irodához, vagy az urnában nem található az ellenőrző lap, az urnát – tartalmával együtt –
2021. január 11-én kell megsemmisíteni. [Ve. 285. § (2) bekezdés]
10. Az eredmény megállapítása
10.1. A szavazóköri jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában 2020. október 14-én
16.00 óráig tekinthető meg. [Ve. 204. §]
10.2. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság 2020. október 3-ig kijelöli a külképviseleteken
leadott szavazatok megszámlálására illetékes, az országgyűlési egyéni választókerület székhely településén
működő szavazatszámláló bizottságot. [Ve. 292. § (1) bekezdés]
10.3. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetője legkésőbb 2020. október 17-én adja
át az urnát és a Ve. 287. § (1) bekezdése szerinti csomagot a 10.2. pont szerinti szavazatszámláló bizottság
elnökének. [Ve. 292. § (3) bekezdés]
10.4. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság legkésőbb 2020. október 17-én állapítja meg
a választás eredményét. [Ve. 294. § (2) bekezdés]
10.5. A szavazólapokat – ha a választás eredményével összefüggő büntetőeljárás nincsen folyamatban – a helyi
választási irodában 2021. január 9-ig kell megőrizni. [Ve. 205. § (1) bekezdés]
10.6. A választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – 2021. január 11-én kell megsemmisíteni.
A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak 2020. január 9-ét követően kell átadni.
[Ve. 205. § (2) bekezdés]
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