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Kormányrendeletek

A Kormány 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelete
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében
szükséges adózási könnyítésekről
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 26. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus
elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. Adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítések
1. §

(1) Az adózó az e rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és
soron kívüli társasági adó adómegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségének, továbbá a társasági
adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. törvény) 26. § (1) bekezdése
szerint az éves adóbevallással egyidejűleg teljesítendő adóelőleg megállapítási és bevallási kötelezettségének
2020. szeptember 30-ig tehet eleget.
(2) Az adózó az e rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron
kívüli kisvállalati adó adómegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségét, továbbá kisvállalati adóelőleg
megállapítási és bevallási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti.
(3) Az adózó az e rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron
kívüli energiaellátók jövedelemadója adómegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségének, továbbá
az éves adóbevallással egyidejűleg teljesítendő adóelőleg megállapítási és bevallási kötelezettségének
2020. szeptember 30-ig tehet eleget.
(4) Az adózó az e rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron
kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési
kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási
kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti.
(5) Amennyiben az adózó iparűzési adóbevallás-benyújtási, adóelőleg-bevallási kötelezettségét a (4) bekezdésben
foglaltak alkalmazásával a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első előlegrészlete esedékessége napjáig
nem teljesítette, akkor ezen előlegrészlet esedékességekor az előző – korábban bevallott – iparűzési adóelőlegrészlet összegét kell megfizetni. Az adózó ezen adóelőleg-részlet mérséklését annak esedékessége előtt kérheti, ha
számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója nem éri el az adóévi adóelőleg összegét.
(6) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot legkésőbb 2020. szeptember 30-ig
lehet benyújtani az adóhatósághoz.
(7) Az adózó az e rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves
és soron kívüli innovációs járulék megállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségének, továbbá az éves
járulékbevallással egyidejűleg teljesítendő innovációs járulékelőleg megállapítási és bevallási kötelezettségének
2020. szeptember 30-ig tehet eleget.
(8) Az e rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló társasági adóelőleg,
kisvállalati adóelőleg, energiaellátók jövedelemadója adóelőleg, innovációs járulékelőleg összegét, amelyről
az (1), (2), (3), (7) bekezdés alapján adóelőleg- és járulékelőleg-bevallás 2020. szeptember 30-ig kerülhet
benyújtásra, az adózó az utolsó rendelkezésre álló adóelőleg-, illetve járulékelőleg-bevallásban megállapított
előleg-kötelezettség (amennyiben a csoportos társasági adóalany társasági adó vonatkozásában adóelőleg
bevallással nem rendelkezik, akkor a részére adóhatósági határozattal előírt társasági adóelőleg kötelezettség)
alapulvételével, azonos ütemezésben állapítja meg és a rá irányadó határidőig fizeti meg. Az így megállapított
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társasági adóelőleg kötelezettséget a Tao. törvény 26. § (2), (3), (7) és (8) bekezdése szerint megállapított adóelőleg
kötelezettségnek kell tekinteni az adóról való rendelkezés szempontjából. Az adózó ezen adó-, illetve járulékelőleg
mérséklését annak esedékessége előtt kérheti, ha számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója, illetve
járuléka nem éri el az adó-, illetve járulékelőleg összegét.

2. Beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítés
2. §

(1) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókra (ideértve a törvény felhatalmazása alapján kiadott
sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek szerinti beszámolókat is) vonatkozó beszámoló
készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési)
határidők – amennyiben azok e rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30. között esedékesek –
2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak, azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további számviteli
kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói
tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 2. § 19. pontja szerinti
közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók beszámolóira.

3. A Széchenyi Pihenő Kártya formájában – béren kívüli juttatásként – adható összeg emelése és
mentesítése a szociális hozzájárulási adó alól
3. §

(1) A 2020. évben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 71. §
(1) bekezdésétől eltérően a Széchenyi Pihenő Kártya
a)
szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint,
b)
vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint,
c)
szabadidő alszámlájára utal utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint
összegig minősül béren kívüli juttatásnak.
(2) A 2020. évben az Szja tv. 70. § (8) bekezdésétől eltérően az éves rekreációs keretösszeg
a)
– ha a munkáltató költségvetési szerv –
aa)
évi 400 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;
ab)
a 400 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául
szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak
az év egy részében áll fenn;
ac)
évi 400 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg;
b)
más munkáltató esetében
ba)
évi 800 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;
bb)
a 800 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául
szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak
az év egy részében áll fenn;
bc)
évi 800 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.
(3) A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) 1. § (4) bekezdés a) pontjától
eltérően nem terheli adókötelezettség a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak
minősülő összeget.
(4) A (3) bekezdés szerinti adómentesség e kormányrendelet hatálybalépésétől a 2020. június 30-ig adott juttatások
tekintetében alkalmazható.

4. §		
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 58. §
(4) bekezdésétől eltérően a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete,
illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten
– az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások – adott juttatások együttes nettó összege – törvény
eltérő rendelkezése hiányában – a 2020. évben nem haladhatja meg a 400 000 forintot.
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4. Az idegenforgalmi adó felfüggesztése és az azzal összefüggő költségvetési rendelkezések
5. §		
Az e rendelkezés hatálybalépésétől 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni
idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie,
befizetne, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz. Nem kell bevallani
a megállapított adót, ha annak összege nulla.
6. §		
A veszélyhelyzet megszűnéséig a Kvtv. rendelkezéseit a 7. és 8. §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
7. §

(1) Az 5. § alapján bevallott, de meg nem fizetett adónak megfelelő összegű vissza nem térítendő költségvetési
támogatásra a települési önkormányzat a (2) bekezdés szerint jogosult.
(2) A Kvtv. 3. melléklet I. Működési célú támogatások 10. Önkormányzati elszámolások pontja terhére – a Kvtv.-ben
felsorolt célokon túl – vissza nem térítendő támogatást igényelhet a települési önkormányzat az illetékességi
területén bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó összegével egyező összegben. A negyedévi összegre
vonatkozó igénylés a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben
nyújtható be, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig. A kapott támogatások elszámolása a 2020. évi éves
költségvetési beszámoló keretében történik, és ennek keretében érvényesíthető a 2020. utolsó negyedévi összegre
vonatkozó igény is. A támogatás folyósítása előfinanszírozás formájában, a nettó finanszírozás keretében történik.
Az ilyen módon folyósított támogatás esetében támogatói okiratot nem kell kibocsátani.

8. §

(1) A Kvtv. 2. melléklet I. pont 1. alpont e) pont Üdülőhelyi feladatok támogatása jogcímen (a továbbiakban: üdülőhelyi
támogatás) a Kvtv. 2. melléklet I. pont 1. alpont f ) pontja szerinti beszámítással csökkentett és kiegészítéssel növelt
összegre a települési önkormányzat e rendelkezés hatálybalépésétől a veszélyhelyzet megszűnéséig, de legfeljebb
2020. december 31-ig nem jogosult.
(2) Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter, hogy az (1) bekezdésben foglalt, a települési
önkormányzat részére ki nem fizetett üdülőhelyi támogatás terhére a Kvtv. 1. melléklet XLVI. Járvány Elleni
Védekezési Alap fejezetbe átcsoportosítson.
(3) Az (1) bekezdés végrehajtása érdekében az üdülőhelyi támogatásra a 2020. január 1. és az e rendelkezés
hatálybalépésének napja közötti időszakra időarányosan jogosult a települési önkormányzat, akként, hogy
a támogatás folyósítása a 2020. május havi nettó finanszírozástól kezdődően a veszélyhelyzet megszűnésével
érintett hónap utolsó napjáig, legfeljebb a 2020. december havi nettó finanszírozással bezárólag szünetel. Túlfizetés
esetén a különbözet a 2020. május havi nettó finanszírozás keretében kell visszavonni.
(4) A települési önkormányzatot a (3) bekezdés szerint megillető időarányos összeg a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő
szabályok 3. Az I. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok pont fa) alpontjában
felsorolt kiadásokra használható fel, és azzal a 2020. évi éves költségvetési beszámoló keretében kell elszámolni.

5. Adóigazgatási szabályok
9. §		
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) és az adóigazgatási rendtartásról szóló
2017. évi CLI. törvény rendelkezéseit az ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
10. §

(1) A veszélyhelyzet ideje alatt végzett és az azt követő minősítés alapján az adózó megbízható adózói minősítése nem
szüntethető meg a veszélyhelyzet ideje alatt vagy az azt követő harminc napon belül esedékes adókötelezettség
megsértése miatt a terhére megállapított adókülönbözetre való hivatkozással.
(2) A veszélyhelyzet ideje alatt végzett és a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napot magában
foglaló negyedévet követő minősítés alapján az adózó megbízható adózói minősítése nem szüntethető meg
a veszélyhelyzet ideje alatt vagy az azt követő harminc napon belül megindított végrehajtási eljárásra való
hivatkozással, továbbá az Art. 153. § (1) bekezdés e) és i) pontja szerinti feltételek hiánya miatt.

11. §		
A veszélyhelyzet ideje alatt végzett és az azt követő minősítés során az állami adó- és vámhatóság az Art. 157. §
(1) bekezdés f ) pontja szerinti feltételek vizsgálata során figyelmen kívül hagyja a veszélyhelyzet ideje alatt vagy
az azt követő harminc napon belül esedékes adókötelezettség megsértése miatt az adózó terhére megállapított
adókülönbözetet.
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12. §

(1) Az Art. 198. §-a és 199. §-a szerinti kedvezményeken túl, az adóhatóság az adózónak és az adó megfizetésére
kötelezett személynek (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: adózó) a veszélyhelyzet megszűnését
követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb öt millió forint
összegű adóra, egy alkalommal, legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb tizenkét
havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja vagy
valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó elektronikus úton vagy
írásban nyújthatja be.
(3) Az (1) bekezdés szerinti fizetési könnyítésre irányuló eljárás illetékmentes.
(4) Az (1) bekezdés szerinti kérelem ügyintézési határideje tizenöt nap.

13. §

(1) Az Art. 201. § (2) bekezdésétől eltérően az adóhatóság a nem természetes személy adózónak és az adó
megfizetésére kötelezett személynek (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: adózó) a veszélyhelyzet
megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az őt terhelő adótartozást egy alkalommal,
legfeljebb húsz százalékkal, de öt millió forintot meg nem haladó összegben mérsékli, ha az adótartozás
megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené.
Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető.
(2) Az adótartozás e § szerinti mérséklése esetén a fennmaradó összegre a 12. § szerinti fizetési kedvezmény nem
engedélyezhető. Az adótartozás e § szerinti mérséklése nem engedélyezhető, ha az adóhatóság az adózó részére
a 12. § szerinti fizetési kedvezményt engedélyezett.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó elektronikus úton vagy
írásban nyújthatja be.
(4) Az (1) bekezdés szerinti adómérséklésre irányuló eljárás illetékmentes.
(5) Az (1) bekezdés szerinti kérelem ügyintézési határideje tizenöt nap.

14. §		
Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó az elektronikus úton folytatott fizetési kedvezményi
eljárásban a fizetési kedvezmény iránti kérelmét az általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján is
előterjesztheti.
15. §		
Az Art. 263. §-a szerinti közzététel során az állami adó- és vámhatóság figyelmen kívül hagyja a veszélyhelyzet
ideje alatt és az azt követő harminc napon belül esedékes adókötelezettség megsértése miatt az adózó terhére
megállapított adóhiány és jogkövetkezmény összegét.
16. §		
Az Art. 264. §-a szerinti, a veszélyhelyzet ideje alatt végzett és a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik
nap negyedévét követő közzététel során az állami adó- és vámhatóság figyelmen kívül hagyja a veszélyhelyzet ideje
alatt és az azt követő harminc napon belül esedékes adótartozást.
17. §

(1) Az Art. 113. § (3) bekezdésétől, valamint az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló
5/2015. (II. 27.) NGM rendelet (a továbbiakban: EKAER rendelet) 16. §-ától eltérően az adózó a veszélyhelyzet ideje
alatt és a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig mentesül a kockázati biztosíték nyújtása alól.
(2) Az állami adó- és vámhatóság az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer (a továbbiakban: EKAER)
működésével összefüggésben az EKAER bejelentésekhez kapcsolódóan haladéktalanul, hivatalból intézkedik
az e rendelet hatálybalépését megelőzően az elkülönített letéti számlára befizetett kockázati biztosíték összegének
az adózó részére történő visszautalása, illetve a vállalt garancia felmondásához szükséges hozzájárulásának
a pénzintézet részére történő továbbítása iránt.
(3) Az EKAER rendelet egyedi mentességre vonatkozó szabályaitól eltérően az útszakasz mentesítésre vonatkozó
engedély érvényessége a veszélyhelyzet ideje alatt végig fennáll, a feltételek fennállását a veszélyhelyzet ideje alatt
vizsgálni nem kell.

18. §		
Ha a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról,
használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról
48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 48. § (2) bekezdése szerinti határidő a veszélyhelyzet időtartama alatt jár le,
a felülvizsgálatot az üzemeltető a veszélyhelyzet megszűnését követő százhúsz napon belül köteles elvégeztetni.
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19. §		
Ha az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták
üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság
felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet 49. §-a szerinti határidő a veszélyhelyzet ideje alatt
jár le, a felülvizsgálatot az üzemeltető a veszélyhelyzet megszűnését követő százhúsz napon belül köteles
elvégeztetni.

6. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság fennállása
20. §

(1) A veszélyhelyzet fennállásának időszakában a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő
munkavállaló egészségügyi szolgáltatásra jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben 2020. május 1-jétől a munkáltató – a tárgyhót követő hónap 12. napjáig –
egészségügyi szolgáltatási járulékot állapít meg, vall be és fizet meg az (1) bekezdés szerinti munkavállaló után.
(3) Az állami adó- és vámhatóság a munkáltató kérelmére engedélyezi, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulék
(2) bekezdés szerint megállapított és bevallott összegét a munkáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő
60. napig fizethesse meg.

7. A szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentése és az azzal összefüggő további eltérő
rendelkezések
21. §

(1) Az Szja tv. 29. §-ától eltérően az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló, nem
önálló tevékenységből származó, valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem, továbbá átalányadózás
esetén az egyéni vállalkozói, a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem. Ha
a jövedelem után a magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó megfizetésére – kivéve, ha az költségként
elszámolható, vagy azt számára megtérítették –, a megállapított jövedelem 87 százalékát kell jövedelemként
figyelembe venni.
(2) Az Szja tv. 47. § (5) bekezdésétől eltérően az Szja tv. 47. § (2) bekezdése alkalmazásában az adóelőleg-alap
számításnál figyelembe vett jövedelemnek a bevételből az Szja tv. 47. § (2) bekezdése szerint megállapított rész
87 százaléka minősül, ha a jövedelem után a magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó megfizetésére,
kivéve, ha az költségként elszámolható, vagy azt számára megtérítették.

22. §		
Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Ekho tv.) 4. §
(3) bekezdésétől eltérően a kifizető az Ekho tv. 4. § (1) bekezdésében meghatározott ekhoalap összege után
15,5 százalék ekhót fizet.
23. §

(1) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban:
Katv.) 10. § (1) bekezdésétől eltérően a főállású kisadózó e jogállásának időtartama alatt biztosítottnak minősül,
a társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
szóló 1997. évi LXXX. törvényben meghatározott valamennyi ellátásra jogosultságot szerezhet, ezen ellátások
számításának alapja havi 102 000 forint, magasabb összegű tételes adó fizetése esetén 170 000 forint. Az állami
adóhatóság a Katv. 7. § és a 8. § (11) bekezdése szerinti bejelentések adattartalma alapján adatot szolgáltat
az egészség- és nyugdíjbiztosítási szervek felé a főállású kisadózó biztosítotti jogállásának időtartamáról és
az ellátások alapjáról.
(2) A Katv. 21. § (1) bekezdésétől eltérően az adó mértéke az adó alapjának 11 százaléka.
(3) A Katv. 23. § (2) bekezdésétől eltérően az adóelőleg összege
a)
az adóelőleg-megállapítási időszakban az adóalany által fizetendő, a Katv. 20. § (2)–(2b) bekezdése szerint
meghatározott személyi jellegű kifizetések összege, és
b)
az adóelőleg-megállapítási időszakban jóváhagyott fizetendő osztalék – ide nem értve a kisvállalati
adóalanyiságot megelőző adóévek adózott eredménye és eredménytartaléka terhére a kisvállalati
adóalanyiság időszakában jóváhagyásra kerülő osztalékot –, csökkentve az adóelőleg-megállapítási
időszakban bevételként elszámolt, a külföldön megfizetett (fizetendő) adó összegét nem tartalmazó osztalék
összegével, feltéve, hogy annak összegét az osztalékot megállapító társaság (ideértve a kezelt vagyont) nem
számolja el az adózás előtti eredmény terhére ráfordításként
együttes összegének a 11 százaléka.
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24. §		
A Szocho tv. 2. § (1) bekezdésétől eltérően az adó mértéke az adóalap 15,5 százaléka, a Szocho tv. 1. §
(4) bekezdésében foglalt esetekben a juttatások adóalapként meghatározott összegének 15,5 százaléka.

8. Záró rendelkezések
25. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Az 5–8. § az e rendelet kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
A 21. §, a 22. §, a 23. § (1) bekezdése, valamint a 24. § 2020. július 1-jén lép hatályba.
A 23. § (2) és (3) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba.
A 26. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

26. §		
A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 141/2020. (IV. 21.) Korm. rendelete
a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló
foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló
103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős
foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló
105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló
foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló
103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 103/2020. Korm. rendelet) a következő 12. §-sal egészül ki:
„12. § E rendeletnek a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló
foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 103/2020. (IV. 10.)
Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 141/2020. (IV. 21.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő
támogatásokra is alkalmazni kell.”
2. §		
Hatályát veszti a 103/2020. Korm. rendelet
a)
3. § (1) bekezdés a) pontja,
b)
3. § (1) bekezdés d) pontjában a „vállalja, hogy” szövegrész.
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2. A veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi
Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet módosítása
3. §

(1) A veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében
történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 105/2020. Korm. rendelet) 1. §
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásban)
„a) csökkentett munkaidő: a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés
szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti huszonöt százalékát elérő,
de a nyolcvanöt százalékát meg nem haladó részmunkaidő;”
(2) A 105/2020. Korm. rendelet 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásban)
„c) létszámtartási kötelezettség: a munkaadó kötelezettsége a munkaadóval együttes kérelmet benyújtó
munkavállaló munkaviszonyának fenntartására;”
(3) A 105/2020. Korm. rendelet 1. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásban)
„f ) alapbér: a kérelem benyújtásának napján hatályos alapbér, melynek részeként figyelembe kell venni
a felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának
szabályairól szóló 71/2005. (IX. 27.) GKM rendeletben meghatározott, veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti
felszolgálási díjat is;”

4. §		
A 105/2020. Korm. rendelet 2. § b) pont be) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)
a veszélyhelyzettel összefüggő gazdasági okból támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt a munkavállaló és
munkaadó együttes kérelmére a munkavállaló részére, ha
a munkaadó]
„be) a vele együttes kérelmet benyújtó munkavállaló vonatkozásában nem részesül a kérelem benyújtásakor
a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 103/2020. Korm. rendelet) szerinti támogatásában, vagy uniós forrásból finanszírozott
munkahelymegőrző, vagy munkahelyteremtő bérjellegű támogatásban.”
5. §		
A 105/2020. Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A támogatás mértéke az alapbér általános szabályok szerint megállapított személyijövedelemadó-előleggel,
járulékokkal csökkentett összegének a kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka.”
6. §

(1) A 105/2020. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A munkavállaló és a munkaadó a támogatás igénybevételével vállalja, hogy
a) csökkentett munkaidőben, és
b) ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét meghaladja, a csökkentett
munkaidőn túli egyéni fejlesztési időben
állapodnak meg legalább a támogatás időtartamára.”
(2) A 105/2020. Korm. rendelet 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét nem haladja meg,
a munkavállaló és a munkaadó az egyéni fejlesztési időben állapodhatnak meg.”
(3) A 105/2020. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A munkaadó a támogatás igénybevételekor továbbá vállalja)
„d) azt, hogy a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt – az (1a) bekezdésben foglalt
esetet kivéve – eléri a munkavállaló alapbérét,
e) azt, hogy – az (1a) bekezdésben foglalt esetet kivéve – az egyéni fejlesztési időre munkabért fizet.”
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7. §		
A 105/2020. Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatás akkor nyújtható, ha)
„b) a munkaadó
ba) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
kormányrendeletben meghatározott – feltételeinek, valamint e feltételek fennállása a külön jogszabályban
meghatározott módon igazolásra kerül, és
bb) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt
csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,”
8. §

(1) A 105/2020. Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha azonos telephely vonatkozásában több munkavállalóval nyújt be a munkaadó együttes kérelmet, azokat egy
időben kell benyújtani. Azonos telephely vonatkozásában – a (9) és (10) bekezdésben foglaltakat kivéve – csak egy
alkalommal nyújtható be kérelem. Ugyanazon munkavállaló vonatkozásában csak egy telephely vonatkozásában
nyújtható be kérelem. Ugyanazon telephely tekintetében egy időben benyújtott kérelmekre megállapított
támogatás ugyanazon időszakra szólhat.”
(2) A 105/2020. Korm. rendelet 6. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) E rendelet erejénél fogva a határozathozatal napján a kérelemben foglaltak szerint módosul a munkaszerződés
a támogatás időtartamára a csökkentett munkaidő és egyéni fejlesztési idő tekintetében, kivéve, ha a felek
a kérelem benyújtását megelőzően már módosították a munkaszerződést.”

9. §		
A 105/2020. Korm. rendelet 8. § c) pont ca) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megszűnik a támogatás,
ha a munkaadó)
„ca) a támogatásban részesülő munkavállaló tekintetében a 103/2020. Korm. rendelet szerinti támogatásában, vagy
uniós forrásból finanszírozott munkahelymegőrző, vagy munkahelyteremtő bérjellegű támogatásban részesül,”
10. §		
A 105/2020. Korm. rendelet a következő 12. §-sal egészül ki:
„12. § E rendeletnek a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló
foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 103/2020. (IV. 10.)
Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 141/2020. (IV. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit
a Módr. kihirdetésének napján, valamint a Módr. hatálybalépése előtt folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni
kell azzal, hogy a 6. § (6) bekezdés a) pontja szerinti ügyintézési határidő a Módr. hatálybalépésének napjával
újrakezdődik.”
11. §		
A 105/2020. Korm. rendelet
a)
1. § b) pontjában a „mentesül” szövegrész helyébe az „a támogatás időtartama alatt vagy azt követő két éven
belül mentesül” szöveg,
b)
2. § b) pont ba) alpontjában a „foglalkoztatja a” szövegrész helyébe a „foglalkoztatja – ideértve a távmunkát és
az otthoni munkavégzést is – a” szöveg,
c)
3. § (4) bekezdésében a „távolléti díj” szövegrész helyébe az „alapbér” szöveg,
d)
4. § (3) bekezdés b) pontjában a „rendkívüli munkaidőben” szövegrész helyébe az „a támogatott munkavállaló
tekintetében rendkívüli munkaidőben” szöveg,
e)
9. § (5) bekezdésében a „vagy a munkavállaló felmondása” szövegrész helyébe az „a munkáltató azonnali
hatályú felmondása, vagy a munkavállaló felmondása” szöveg
lép.
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12. §		
Hatályát veszti a 105/2020. Korm. rendelet
a)
2. § b) pont bb) és bc) alpontja, valamint c) pontja,
b)
4. § (4) bekezdése,
c)
5. § (2) bekezdésében a „ , valamint 214. § (1) bekezdés a) pontja” szövegrész,
d)
6. § (4) bekezdése.

3. Záró rendelkezések
13. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az igazságügyi miniszter 3/2020. (IV. 21.) IM rendelete
egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a koronavírus elleni védekezéssel összefüggő
módosításáról
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (4) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés e) pontjában,
a 3. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (2) bekezdés f ) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. §
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról
1. §		
A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet a következő 17/J. §-sal egészül ki:
„17/J. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet
(a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt keletkezett tényekre és
jogviszonyokra e rendelet rendelkezéseit az e §-ban és a 4. számú melléklet IV. alcímében meghatározott
eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A joggyakorlat számítása során a veszélyhelyzet idején történő legalább napi négy óra munkaidőnek megfelelő
tartalmú részmunkaidőben történő foglalkoztatást napi 8 órás munkaidőként kell figyelembe venni.
(3) A veszélyhelyzet ideje alatt a 4. § (5) bekezdését nem kell alkalmazni. Az elfogadott jelentkezésről vagy annak
elutasításáról az elutasítás okának megjelölésével a jelölt a jelentkezést követő 8 napon belül elektronikus úton kap
értesítést. A jelentkezés elutasításával szemben a jelölt az értesítéstől számított 3 napon belül kifogással élhet.
(4) A veszélyhelyzet ideje az 5. § (5) bekezdésben és a 11. § (2) bekezdésben meghatározott határidőbe nem számít be.
(5) A veszélyhelyzet ideje alatt a miniszter az írásbeli és a szóbeli vizsgák időpontjait a 6. §-ban meghatározottól
eltérő időszakra is kitűzheti.
(6) Az írásbeli vizsga lebonyolítása során a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 1. §
(1) bekezdése szerinti távolságtartási szabályt biztosítani kell, azonban az egyazon helyiségben egyidejűleg írásbeli
vizsgát tevő jelöltek létszáma nem haladhatja meg a 10 főt.
(7) Az írásbeli vizsgákat Budapesten kívül más településen is meg lehet szervezni. A Budapesten kívüli helyszínre
meghirdetett írásbeli vizsgára csak akkor lehet a jelöltet beosztani, ha az állandó lakóhelyéről vagy tartózkodási
helyéről könnyebben megközelíthető, és azt a jelölt a jelentkezésekor kifejezetten kérte.
(8) A veszélyhelyzet ideje alatt az írásbeli feladat megoldását és a feladatlapot a vizsgabizottság tagjai – jelöltenként
külön elektronikus levélben – kapják meg.
(9) A részvizsga lebonyolítása során a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése
szerinti – egyes személyek közötti – legkisebb távolságot biztosítani kell, azonban az egyazon helyiségben
egyidejűleg a vizsgabizottság tagjain és a jegyzőkönyvvezetőn kívül csak a jelölt tartózkodhat.
(10) Ha a részvizsga a (9) bekezdésben meghatározott módon nem tartható meg, a veszélyhelyzet ideje alatt
a részvizsga a miniszter által kijelölt háromtagú vizsgabizottság előtt elektronikus kép és hang továbbítására
alkalmas eszköz útján (videókonferencia) is megtartható.
(11) Ha a részvizsgát elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján tartják, azon a jelölt
a minisztérium által kijelölt helyiségben, a minisztérium által biztosított eszköz és alkalmazás használatával vesz
részt.
(12) Ha a részvizsgát elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján tartják meg, a vizsgabizottság
zárt tanácskozásának a részvizsga eredményét megállapító részéről és az eredményhirdetésről felvétel készül,
amelyet a jegyzőkönyv elektronikus példányához csatolni kell. Ebben az esetben a jegyzőkönyvet kizárólag
a jegyzőkönyvvezető írja alá.
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(13) A veszélyhelyzet kihirdetését követő első írásbeli és a szóbeli vizsga legkorábban 2020. május 11. napjára kerül
kitűzésre azzal, hogy a vizsgákra történő jelentkezés e § hatálybalépésétől megnyitható.
(14) E § rendelkezéseit a hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
2. §		
A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet módosításáról
3. §		
A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet a következő 80. §-sal egészül ki:
„80. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt
a szóbeli vizsga lebonyolítása során a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése
szerinti – egyes személyek közötti – legkisebb távolságot biztosítani kell, azonban az egyazon helyiségben
egyidejűleg a vizsgabizottság tagjain és a jegyzőkönyvvezetőn kívül csak a jelölt tartózkodhat.
(2) Ha a szóbeli vizsga az (1) bekezdésben meghatározott módon nem tartható meg, az elektronikus kép és hang
továbbítására alkalmas eszköz útján (videókonferencia) is megtartható.
(3) Ha a vizsgát elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján tartják meg, a vizsgabizottság
zárt tanácskozásának a részvizsga eredményét megállapító részéről és az eredményhirdetésről felvétel készül,
amelyet a jegyzőkönyv elektronikus példányához kell csatolni. Ebben az esetben a jegyzőkönyvet kizárólag
a jegyzőkönyvvezető írja alá.”

3. Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló
10/2006. (III. 7.) IM rendelet módosításáról
4. §		
Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.)
IM rendelet a következő 32. §-sal egészül ki:
„32. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt
a szóbeli vizsga lebonyolítása során a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése
szerinti – egyes személyek közötti – legkisebb távolságot biztosítani kell, azonban az egyazon helyiségben
egyidejűleg a vizsgabizottság tagjain és a jegyzőkönyvvezetőn kívül csak a jelölt tartózkodhat.
(2) Ha a szóbeli vizsga az (1) bekezdésben meghatározott módon nem tartható meg, az elektronikus kép és hang
továbbítására alkalmas eszköz útján (videókonferencia) is megtartható.
(3) Ha a vizsgát elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján tartják meg, a vizsgabizottság
zárt tanácskozásának a részvizsga eredményét megállapító részéről és az eredményhirdetésről felvétel készül,
amelyet a jegyzőkönyv elektronikus példányához kell csatolni. Ebben az esetben a jegyzőkönyvet kizárólag
a jegyzőkönyvvezető írja alá.”

4. Záró rendelkezések
5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 6. § a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését
követő napon lép hatályba.

6. §		
Hatályát veszti a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet 4. számú mellékletének IV. alcíme.
		
		

Dr. Varga Judit s. k.,
igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 3/2020. (IV. 21.) IM rendelethez
Az 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet 4. számú melléklete a következő IV. alcímmel egészül ki:

„IV. A jogi szakvizsga vizsgaszabályzatának a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő eltérő
rendelkezései
1. A veszélyhelyzet ideje alatt a vizsgáztatók beosztására vonatkozó I. alcím 2. és 3. pontjában meghatározott
határidőknél rövidebb határidők is megállapíthatóak azzal, hogy a vizsgáztatónak az értesítés megküldésétől
számított két napon belül elektronikus úton jeleznie kell, hogy a vizsgán részt tud-e venni, vagy a vizsgáztatást
lemondja.
2. A jelölt az írásbeli vizsga dolgozatának valamennyi lapját aláírja. Ha az írásbeli vizsgára nem Budapesten kerül
sor, a vizsgabiztos a jegyzőkönyvet és a dolgozatok feladatlapjait elektronikus levélben a minisztériumnak a vizsga
befejezését követően haladéktalanul megküldi, majd a borítékot két másik személy jelenlétében leragasztja.
3. Ha a részvizsgát elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján (videókonferencia) tartják meg,
arra a miniszter által meghatározott vizsganapokon 13.00 órától kerül sor. A videókonferencia összehívásának
módjáról a minisztérium munkatársa a vizsgabizottság tagjait és a jelöltet a vizsgát megelőző héten elektronikus
úton tájékoztatja. A minisztérium munkatársa a jelölteket részvizsgájuk kezdetének pontos időpontjáról a vizsga
napján elektronikus úton tájékoztatja.
4. A videókonferencia összehívását és a jegyzőkönyvvezetést a minisztérium által felkért jegyzőkönyvvezető látja
el. A vizsgabizottság tagjait a vizsgabizottság elnöke videókonferencia keretében 12.30 órától röviden tájékoztatja
az irányadó szabályokról, a jelöltek személyéről.
5. A vizsga megkezdését megelőzően a vizsgabizottság elnöke köteles meggyőződni a jelölt személyazonosságáról.
Ha a vizsgát videókonferencia útján tartják meg, a jelölt felmutatja személyazonosságát igazoló igazolványát,
amelyről – úgy, hogy a képen a jelölt is látsszon – képernyőfotó készül, amelyet a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.
A vizsgabizottság elnöke ezt követően röviden ismerteti a részvizsga menetét, szabályait.
6. Miután a jelölt mindegyik vizsgatárgyból vizsgázott, a vizsgabizottság a videókonferenciát a jelölt kizárásával
folytatja, ahol zárt tanácskozásban értékeli a jelölt részvizsgán nyújtott teljesítményét; a vizsga eredményét
a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A vizsgabizottság elnöke ezt követően a jelölttel a videókonferencia keretében
szóban röviden ismerteti a részvizsga értékelését, valamint annak eredményét, és sikeres vizsga esetén tájékoztatja
arról, hogy részére a tanúsítványt a minisztérium küldi meg. Sikertelen vagy részben sikertelen részvizsga esetén
a vizsgabizottság elnöke a jelöltet a vizsgaismétlésre irányadó rendelkezésekről tájékoztatja.”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1170/2020. (IV. 21.) Korm. határozata
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra,
valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az MFB Magyar
Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő
Részvénytársaság által megvalósítandó garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről
1. A Kormány a koronavírus világjárvány negatív gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a hazai mikro-, kis- és
középvállalkozások, valamint hazai nagyvállalatok likviditási nehézségeinek enyhítése, valamint beruházásaik
megvalósítása érdekében
a)
egyetért az MFB Vis Maior Garanciaprogramjának elindításához 90%-os mértékű visszavonhatatlan állami
készfizető kezességvállalás biztosításával,
b)
egyetért a Garantiqa Krízis Garanciaprogram elindításához 90%-os mértékű visszavonhatatlan állami
viszontgarancia biztosításával, valamint
c)
támogatja a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Garantiqa
Hitelgarancia Zrt.) által állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség 2020. december 31-én
fennálló állományának 1000 milliárd forint összegre történő emelését.
2. A Kormány úgy dönt, hogy az 1. pont a) alpontjában jelzett, az 1. mellékletben meghatározott tartalmú
garanciaprogram (e pont alkalmazásában a továbbiakban: Garanciaprogram) keretében vállalt garanciához
a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján
az állam visszavonhatatlan készfizető kezességet vállal a Garanciaprogram keretében vállalt garancia összegének
90%-áig.
Az e pont szerinti állami készfizető kezességvállalásért az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság által fizetendő díj mértéke a garancia összeg 90%-ára vetített 0,1%/év.
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
3. A Kormány az 1. pont b) alpontja alapján felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli miniszter bevonásával – kezdeményezze a költségvetési törvény szabályaitól való eltérést, valamint
gondoskodjon a költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002.
(XII. 28.) PM rendelet módosításáról, és tegye lehetővé
a)
az 1. pont c) alpontjában meghatározott kereten felül a Garantiqa Krízis Garanciaprogramra 500 milliárd
forint kezességvállalási keretösszeg biztosítását, azzal, hogy a Garantiqa Krízis Garanciaprogramban
a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességi állománya 2020. december 31-én nem haladhatja meg
az 500 milliárd forintot,
b)
a Garantiqa Krízis Garanciaprogramban a kis- és középvállalkozások és nagyvállalatok ügyleteihez
kapcsolódóan 2020. december 31. napjáig vállalt készfizető kezességhez 90%-os mértékű visszavonhatatlan
állami viszontgarancia biztosítását.
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
4. A Kormány felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy dolgozza ki a Garantiqa Krízis
Garanciaprogram keretében legfeljebb 90%-os mértékű kezességvállalásban részesülő nagyvállalatok részére
az 1%-os mértékű kezességi díjtámogatás biztosításának szabályozási és intézményi kereteit.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
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5. A Kormány a Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében a Széchenyi Kártya konstrukció termékeihez a készfizető
kezességvállalás díjának 1%-át kitevő támogatást biztosít.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
6. A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az intézményi kezességi díjtámogatások
finanszírozásához szükséges költségvetési források, valamint a Széchenyi Kártya konstrukció termékeihez
kapcsolódó kezességi díjtámogatás kötelezettségvállalásai forrásának az éves költségvetési törvényekben
meghatározott Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat terhére történő rendelkezésre állásáról a tárgyévi és
tárgyévet követő évek időszakában.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
az adott évi központi költségvetés tervezése során
7. A Kormány az 1. pont c) alpontja alapján felhívja a pénzügyminisztert, hogy kezdeményezze a költségvetési
törvénytől való eltérést, és tegye lehetővé a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. meglévő kezességvállalási keretének
felemelését 870 milliárd forintról 1000 milliárd forintra azzal, hogy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető
kezességi állománya a 85%-os költségvetési viszontgaranciával biztosított ügyletkörben 2020. december 31-én nem
haladhatja meg az 1000 milliárd forintot.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
8. A Kormány felhívja a belügyminisztert, hogy intézkedjen a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által biztosított elektronikus ügyintézési szolgáltatások eléréséről a Garantiqa
Hitelgarancia Zrt. számára.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
9. A kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának összegéről szóló 1778/2018. (XII. 21.) Korm. határozat
[a továbbiakban: 1778/2018. (XII. 21.) Korm. határozat] 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások
hitelezésének támogatása keretében
a) gondoskodjon az intézményi garanciarendszer addicionális finanszírozásának növeléséhez szükséges
intézkedésekről szóló 1783/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 2. pontjában foglalt addicionalitási kritériumoknak
megfelelő, a hitelintézetek által 2019. január 1. és 2020. április 20. napja között kibocsátott, legfeljebb tizenöt év
futamidejű, éven túli beruházási és fejlesztési, valamint a négy évet meghaladó, de legfeljebb tizenöt év futamidejű
forgóeszköz finanszírozási új hitelek és hitelkiváltások – ide nem értve a Széchenyi Kártya Program egyes
konstrukcióit – kölcsönösszegére, azok teljes futamidejére a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt kezességi
díjakhoz évente, a teljes hitelösszeg legfeljebb 0,4%-át kitevő mértékű garanciadíj-támogatás biztosításáról,
azzal, hogy a garanciadíj-támogatást figyelembe véve 80%-os mértékű, tőkére vállalt készfizető kezesség esetén
a mikro-, kis- és középvállalkozások által fizetett éves kezességvállalási díj mértéke nem haladhatja meg a teljes
hitelösszeg 0,9%-át,
b) gondoskodjon a hitelintézetek által 2020. április 21. napjától kibocsátott, legfeljebb tizenöt év futamidejű éven
túli beruházási és fejlesztési, valamint a négy évet meghaladó, de legfeljebb tizenöt év futamidejű forgóeszköz
finanszírozási új hitelek és hitelkiváltások – ide nem értve a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukcióit –
kölcsönösszegére, azok teljes futamidejére a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt kezességi díjakhoz
évente, a teljes hitelösszeg legfeljebb 0,4%-át kitevő mértékű garanciadíj-támogatás biztosításáról azzal, hogy
a garanciadíj-támogatást figyelembe véve 80%-os mértékű, tőkére vállalt készfizető kezesség esetén a mikro-, kis- és
középvállalkozások által fizetett éves kezességvállalási díj mértéke nem haladhatja meg a teljes hitelösszeg 0,9%-át,
c) gondoskodjon a hitelintézetek által 2020. április 21. és 2020. december 31. napja között kibocsátott, legfeljebb
6 év futamidejű folyószámla-, forgóeszköz-finanszírozási, beruházási célú, valamint egyéb ügyletkörbe tartozó
új hitelek és hitelkiváltások – ide nem értve a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukcióinak keretében,
valamint a b) alpont alapján támogatott ügyleteket – kölcsönösszegére, azok teljes futamidejére a Garantiqa
Hitelgarancia Zrt. által vállalt kezességi díjakhoz évente, a teljes hitelösszeg legfeljebb 1%-át kitevő mértékű
garanciadíj-támogatás biztosításáról azzal, hogy a garanciadíj-támogatást figyelembe véve 90%-os mértékű, tőkére
vállalt készfizető kezesség esetén a mikro-, kis- és középvállalkozások által fizetett éves kezességvállalási díj mértéke
nem haladhatja meg a teljes hitelösszeg 1%-át;
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Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos”
10. Az 1778/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„6. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében
eljárva a központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím, 5. Intézményi kezességi díjtámogatások jogcímcsoporton
rendelkezésre álló előirányzat terhére vállalható tárgyéven túli kötelezettségek mértékét a 2021–2032. évekre
az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 4 500 000 000 forint,
b) a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 4 000 000 000 forint,
c) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 3 500 000 000 forint,
d) a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 3 000 000 000 forint,
e) a 2025. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 2 500 000 000 forint,
f ) a 2026–2032. évekre vonatkozó kötelezettségvállalások felső korlátja évente 2 000 000 000 forint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1170/2020. (IV. 21.) Korm. határozathoz
Az MFB Vis Maior Garancia feltételei
Sorszám

Program megnevezése

MFB Vis Maior Garancia

1.

A kötelezett személye

kis- és középvállalkozás, valamint nagyvállalat

2.

A vállalható állami kezesség, viszontgarancia
összege / mértéke

a garancia összegének 90%-a

3.

Az állami kezesség-, viszontgarancia-vállalással
támogatott hitelcél

forgóeszköz, beruházás

4.

Futamidő

6 év

5.

Keretösszeg

50 milliárd forint

6.

Kezességvállalás (garancia) mértéke

a hitel tőkeösszegének 90%-a

7.

Hitelösszeg

maximum 10 milliárd forint
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A Kormány 1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozata
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra,
valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az MFB Magyar Fejlesztési
Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósításra kerülő hitelkonstrukciókkal kapcsolatos
intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a koronavírus világjárvány negatív gazdasági hatásainak mérséklése, a hazai mikro-, kis- és
középvállalkozások, valamint a hazai nagyvállalatok likviditási nehézségeinek enyhítése, beruházásaik megvalósítása
érdekében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság meghirdesse az
a)
MFB Krízis Hitelprogramot legfeljebb 180 milliárd forint összeggel,
b)
MFB Versenyképességi Hitelprogramot legfeljebb 150 milliárd forint összeggel;
a 2–3. pontban meghatározottak figyelembevételével;
2. az MFB Krízis Hitelprogramhoz kapcsolódóan
a)
kamattámogatást biztosít a központi költségvetés terhére, amelynek mértéke a fennálló tőketartozásra vetítve
2022. január 1-től évi 1,58 százalékpont,
b)
felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával –
dolgozza ki az a) alpont megvalósításához szükséges jogszabályt és részletszabályokat;
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
3. hozzájárul, hogy az 1. pontban jelzett, az 1. és 2. mellékletben meghatározott tartalmú hitelprogramok keretében
a vállalkozások részére – közvetlenül vagy pénzügyi intézményen keresztül közvetetten – nyújtott hitelhez
a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja, valamint
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzetre tekintettel az egyes hitel-, tőke- és garanciatermékekre
vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 137/2020. (IV. 20.) Korm. rendelet 5. §-a alapján az állam visszavonhatatlan
készfizető kezességet vállal a – közvetlenül vagy pénzügyi intézményen keresztül közvetetten – nyújtott hitelek
tőkeösszege 80%-ának erejéig azzal, hogy az e pont szerinti állami készfizető kezességvállalásért a hitelfelvevő által
fizetendő díj mértéke a kezességvállalással biztosított hitel tőkeösszege 80%-ára vetített 0,1%/év;
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a 2. pont a) alpontjában meghatározott kamattámogatáshoz
és a 3. pontban meghatározott állami készfizető kezességvállalás beváltásához szükséges költségvetési források
rendelkezésre állásáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
az adott évi központi költségvetés tervezése során
5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, valamint
az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – az uniós forrású pénzügyi eszközök válságkezelési
célú mobilizálása céljából és azok hatékony végrehajtása érdekében intézkedjen a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program 8. prioritás, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításának kezdeményezéséről;
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott
hitelprogramok teljes körű végrehajtása érdekében kezdeményezze a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról
szóló 2001. évi XX. törvény módosítását.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

2152

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 82. szám

1. melléklet az 1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozathoz
MFB Krízis Hitel feltételei
Sorszám

Program megnevezése

MFB Krízis Hitel

1.

A kötelezett személye

mikro-, kis- és középvállalkozás

2.

A vállalható állami kezesség, viszontgarancia
összege/mértéke

a hitel tőkeösszegének 80%-a

3.

Az állami kezesség-, viszontgarancia-vállalással
támogatott hitelcél

forgóeszköz, beruházás, működés, hitelkiváltás

4.

Futamidő

forgóeszközhitel: maximum 3 év
likviditási hitel: maximum 3 év
beruházási hitel: maximum10 év

5.

Keretösszeg

180 milliárd forint

6.

Kezességvállalás mértéke

a hitel tőkeösszegének 80%-a

7.

Hitelösszeg

max. 150 millió forint

2. melléklet az 1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozathoz
MFB Versenyképességi Hitel feltételei
Sorszám

Program megnevezése

MFB Versenyképességi Hitel

1.

A kötelezett személye

kis- és középvállalkozás, valamint nagyvállalat

2.

A vállalható állami kezesség, viszontgarancia
összege/mértéke

a hitel tőkeösszegének 80%-a

3.

Az állami kezesség-, viszontgarancia-vállalással
támogatott hitelcél

forgóeszköz, beruházás, akvizíció, működés,
hitelkiváltás

4.

Futamidő

forgóeszközhitel: maximum 5 év
beruházási, akvizíciós és hitelkiváltó hitel:
maximum 15 év

5.

Keretösszeg

150 milliárd forint

6.

Kezességvállalás mértéke

a hitel tőkeösszegének 80%-a

7.

Hitelösszeg minimum–maximum

1 milliárd forint – 10 milliárd forint / ügylet

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
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