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Kormányrendeletek

A Kormány 118/2020. (IV. 16.) Korm. rendelete
a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható önkormányzati intézkedésekről
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. §		
2020. április 18. (szombat) 00.00 órától 2020. április 19. (vasárnap) 24.00 óráig terjedő időtartamra a települési
– a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület esetében a fővárosi, egyéb fővárosi terület esetében
a kerületi – önkormányzat rendelettel a település, illetve a fővárosi kerület vonatkozásában a kijárás korlátozására
a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltaktól szigorúbb
szabályokat állapíthat meg.
2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2020. április 20-án hatályát veszti.

3. §		
Felhatalmazást kap a települési önkormányzat polgármestere, a fővárosi önkormányzat által közvetlenül
igazgatott terület esetében a főpolgármester, egyéb fővárosi terület esetében a kerületi polgármester mint a helyi
önkormányzat képviselő-testülete, illetve a fővárosi közgyűlés hatáskörének a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorlója,
hogy önkormányzati rendeletben határozza meg a Rendeletben foglaltaktól szigorúbb – az 1. § szerinti időszakra
vonatkozó – kijárási szabályokat.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 9. § 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:
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1. Az érettségi vizsga általános szabályai az érettségi vizsga 2020. május–júniusi vizsgaidőszakában
1. §		
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Vizsgaszabályzat) 9. §-a szerinti, 2020. május–júniusban megszervezésre kerülő érettségi vizsgaidőszakban
(a továbbiakban: Vizsgaidőszak)
a)
a Vizsgaszabályzat,
b)
a 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet, valamint
c)
az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet
rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
2. §

(1) Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik –
a Vizsgaidőszakban nem kerülnek megszervezésre.
(2) Az írásbeli érettségi vizsgákat 2020. május 4. és 2020. május 21. között kell lebonyolítani.
(3) Meg kell szervezni a középszintű szóbeli vizsgát azon vizsgatárgy esetében, amely középszinten csak szóbeli
vizsgarésszel rendelkezik.
(4) Ha a vizsgázó az igazgató – Vizsgaszabályzat szerinti szakértői bizottság szakvéleményére alapozott – döntése
alapján
a)
az írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,
b)
mentesül az írásbeli vizsgarész alól,
c)
mentesül a gyakorlati vizsgarész alól,
d)
a Vizsgaszabályzat 45. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga
egyenértékűséget kíván szerezni, vagy
e)
a Vizsgaszabályzat 54. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű célnyelvi vizsgájával szóbeli típusú
nyelvvizsga egyenértékűséget kíván szerezni,
akkor számára a szóbeli vizsgát meg kell szervezni.
(5) A vizsgázó az e rendelet szerint megszervezett szóbeli vizsgarészt egyszer teljesítheti.
(6) Az érettségi vizsga eredményét a megszervezett vizsgarészeken nyújtott teljesítmény alapján százalékos formában,
egész szám meghatározásával kell megállapítani.
(7) Ha a vizsgázó egy korábban megszerzett írásbeli vagy a Vizsgaszabályzat 18/B. § (8) bekezdése szerinti gyakorlati
vizsgaeredménnyel jelentkezett pótló vizsgára, és kérte annak beszámítását, akkor vizsgaeredményét a korábbi
vizsgaeredménye alapján a (6) bekezdésben foglaltak szerint kell megállapítani.
(8) Az e rendelet szerint tett sikeres érettségi vizsgát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. §-a szerint
teljesített, teljes értékű, sikeres érettségi vizsgának kell tekinteni.
(9) Az érettségi vizsga előkészítése, megszervezése, lebonyolítása, az érettségi vizsgára történő jelentkezés, a vizsgázók
teljesítményének értékelése, valamint az érettségi vizsgával összefüggő ügyviteli tevékenység során történő
kapcsolattartás módja – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – elektronikus kommunikáció.

2. Egyes vizsgatárgyakra vonatkozó különös rendelkezések
3. §

(1) A Vizsgaszabályzat 45. §-ától és 54. §-ától eltérően a megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget
a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül meg kell állapítani.
(2) Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte
a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése szerint szóbeli
vizsgát tehet.
(3) Testnevelés vizsgatárgyból szóbeli vizsgát kell szervezni.
(4) Testnevelés vizsgatárgyból a középszintű szóbeli vizsga a vizsgáztató tanár mellett a vizsgabizottság
legalább két tagja jelenlétében, a vizsgaidőszak bármely napján – a vizsgázó érettségi vizsgabeosztásának
figyelembevételével – lebonyolítható.
(5) Testnevelés vizsgatárgyból az emelt szintű szóbeli vizsga lebonyolítására és eredménye megállapítására vonatkozó
részletes szabályokat az 1. melléklet tartalmazza.
(6) Vizuális kultúra vizsgatárgyból tett középszintű vizsga esetén a vizsgázó pontszámát az írásbeli vizsgarész alapján,
gyakorlati vizsgarész nélkül kell megállapítani.
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3. Az érettségi vizsgajelentkezésekre vonatkozó különös szabályok a Vizsgaidőszakban
4. §

(1) A Vizsgaidőszakban előrehozott, valamint érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsgák
megszervezésére nem kerül sor, a benyújtott vizsgajelentkezéseket az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
törli, kivéve
a)
a Vizsgaszabályzat 12. § (15) és (16) bekezdésében meghatározott vizsgákat, valamint
b)
a középiskola befejező évfolyamán tanulók szintemelő vizsgáit,
amelyek megszervezésére érvényes vizsgajelentkezés esetén sor kerül.
(2) Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a Vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerinti
projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni,
vizsgajelentkezését törölni kell.
(3) A vizsgázó kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését vagy megváltoztatását, azzal, hogy
a)
a vizsgázó elfogadott vizsgajelentkezését törölni kell, ha a törlést a vizsgajelentkezését fogadó középiskolánál
vagy kormányhivatalnál (a továbbiakban: fogadó intézmény) kérelmezi,
b)
a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére emelt szintről középszintre
módosítja,
c)
a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére – kizárólag idegen nyelvből –
középszintről emelt szintre módosítja.
(4) A vizsgázó a (3) bekezdésben meghatározott kérelmét a Hivatal honlapján erre a célra közzétett
formanyomtatványon a vizsgajelentkezését fogadó intézményhez nyújthatja be.
(5) A (3) bekezdésben meghatározott kérelmet 2020. április 21-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye.
(6) A Hivatal a vizsgadíjköteles vizsgák vonatkozásában 2020. május 4-ig a honlapján közzéteszi a – (2) és (3) bekezdés
szerinti törléssel, valamint változtatással összefüggésben – a vizsgadíj visszatérítésére, pótlólagos befizetésére
vonatkozó részletes tájékoztatót.

4. Az érettségi vizsga lebonyolítására, az érettségi vizsgával összefüggő ügyviteli tevékenységre
vonatkozó különös szabályok
5. §		
A Vizsgaidőszak időrendjét, ezen belül
a)
az írásbeli vizsgák időpontjait,
b)
az írásbeli vizsgadolgozatok megtekintésének időpontjait,
c)
azon szóbeli vizsgák időszakát, amelyeket e rendelet alapján meg kell szervezni,
d)
a vizsgadolgozat értékelésére vonatkozó észrevétel (a továbbiakban: észrevétel) benyújtásának határidejét,
e)
azt a határidőt, ameddig az igazgató a vizsga iratait megküldi a vizsgabizottság elnökének,
f)
a vizsgaeredmények megállapításának és adminisztrálásának időszakát, valamint
g)
a Vizsgaszabályzat 50. § (7) bekezdése szerinti jelentés központi nyilvántartásba történő elküldésének
határidejét
a 2. melléklet tartalmazza.
6. §

(1) Az érettségi vizsgák lebonyolítása során a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 1. §
(1) bekezdése szerinti távolságtartási szabályt lehetőség szerint biztosítani kell.
(2) Egyazon helyiségben írásbeli vizsgát tevő vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a 10 főt.

7. §

(1) Az írásbeli vizsgadolgozat megtekintésének, valamint az észrevétel megtételének szabályait azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy az észrevétel 2. mellékletben meghatározott benyújtási határideje jogvesztő.
(2) Az érettségi vizsga iratai elektronikus úton is megküldhetők a vizsgabizottság elnökének.
(3) A Vizsgaszabályzat 42. § (1) bekezdése, illetve 44. § (1) bekezdése szerinti záróértekezletet, valamint
az eredményhirdető értekezletet a vizsgaeredmények adminisztrációs feladatainak befejezése után, legkésőbb
a vizsgaeredményeknek a központi nyilvántartásba való elküldése napján kell megtartani.
(4) Az érettségi vizsgák lebonyolítására vonatkozó részletes tájékoztatóját a Hivatal a honlapján közzéteszi.
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(5) Az írásbeli érettségi feladatlapok „korlátozott terjesztésű“ minősítése – a feladatlapon feltüntetett érvényességi
időtől függetlenül – az adott vizsgatárgy írásbeli érettségi vizsgájának e rendeletben meghatározott napon történő
megkezdéséig tart.
(6) Az e rendelet szerint megszervezett közép- és emelt szintű érettségi vizsgák időpontjairól, valamint a vizsgák
helyszínéről – a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében megjelenített adatok alapján – a fogadó
intézmény értesíti a vizsgázót.

5. Záró rendelkezések
8. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 9. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

9. §		
A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Testnevelés vizsgatárgyból az emelt szintű szóbeli vizsga lebonyolítására vonatkozó egyes eltérő
szabályok
1. Testnevelés vizsgatárgyból az emelt szintű szóbeli vizsgát úgy kell lebonyolítani, hogy
a)
a vizsgázó számára a felkészüléshez 60 percet kell biztosítani,
b)
a vizsga időtartama 40 perc,
c)
a vizsgázó a szóbeli vizsgán összesen négy altételből – amelyek közül kettő „A” jelű, kettő „B” jelű – felel.
2. Testnevelés vizsgatárgyból az emelt szintű szóbeli vizsga eredményét az 1. pont c) alpontja szerinti négy felelet
együttes eredménye alapján, a 2. § (6) bekezdésének alkalmazásával kell megállapítani.

2. melléklet a 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelethez
A Vizsgaidőszak időrendje
1. A 2020. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák
A
1.

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

B

C

Középszintű írásbeli érettségi vizsga

D
Időpont

2.

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom, magyar mint
idegen nyelv

3.

matematika

matematika

9.00

2020. május 5.

4.

történelem

történelem

9.00

2020. május 6.

9.00

2020. május 4.

5.

angol nyelv

angol nyelv

9.00

2020. május 7.

6.

német nyelv

német nyelv

9.00

2020. május 8.

7.

nemzetiségi nyelv és irodalom

nemzetiségi nyelv és irodalom, filozófia

8.00

2020. május 11.

8.

francia nyelv

francia nyelv

14.00

2020. május 11.
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kémia

8.00

2020. május 12.

10. földrajz

földrajz

14.00

2020. május 12.

11. biológia

biológia

8.00

2020. május 13.

12. társadalomismeret

mozgóképkultúra és médiaismeret

14.00

2020. május 13.

ágazati szakmai vizsgatárgyak,
13. ágazaton belüli specializáció szakmai
vizsgatárgyak

ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton
belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak

8.00

2020. május 14.

14.

informatika

8.00

2020. május 15.

ének-zene, művészettörténet, belügyi
rendészeti ismeretek

14.00

2020. május 15.

16. informatika

dráma

8.00

2020. május 18.

17. latin nyelv, héber nyelv

latin nyelv, héber nyelv

14.00

2020. május 18.

18. fizika

fizika

8.00

2020. május 19.

19. vizuális kultúra

vizuális kultúra

14.00

2020. május 19.

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon
20.
nem szereplő nyelvek

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem
szereplő nyelvek

8.00

2020. május 20.

katonai alapismeretek, természettudomány,
pszichológia

14.00

2020. május 20.

22. spanyol nyelv

spanyol nyelv

8.00

2020. május 21.

23. olasz nyelv

olasz nyelv

14.00

2020. május 21.

15.

21.

kémia

–
ének-zene, belügyi rendészeti
ismeretek

gazdasági ismeretek, katonai
alapismeretek

2. Egyéb eljárási határidők, határnapok
A

B

1.

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

Középszintű írásbeli érettségi vizsga

2.

Az emelt szintű vizsgadolgozatok
javítása, visszakódolása

A középszintű vizsgadolgozatok javítása

2020.
május 22–26.

3.

Az emelt szintű vizsgadolgozatok
javítása, visszakódolása, visszajuttatása
a középiskolába

A középszintű vizsgadolgozatok javítása

2020. május 27.

4.

Az emelt szintű írásbeli
vizsgadolgozatok megtekintésének
napjai

A középszintű írásbeli vizsgadolgozatok
megtekintésének napjai

2020.
május 28–29.

5.

A vizsgadolgozat értékelésére
vonatkozó észrevétel benyújtásának
határideje

A vizsgadolgozat értékelésére vonatkozó
észrevétel benyújtásának határideje

6.

7.

8.

E rendelet szerint megszervezhető
emelt szintű szóbeli vizsgák
lebonyolításának időszaka

Az észrevételek kezelésének
lezárása, a bírálat eljuttatása a
vizsgabizottságokhoz

C

D
Időpont

16.00

2020. június 2.

A vizsgaszervező intézményekben a vizsga
iratainak előkészítése a vizsgabizottság
elnöke számára.

2020. június 3.

Az igazgató legkésőbb ezen a napon küldi
meg a vizsga iratait a vizsgabizottság
elnökének

2020. június 4.

2020. június 5–9.
Az elnök ellenőrzi az iratokat, az előzetes
elnöki intézkedések lehetősége
2020. június 10.
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9.

E rendelet szerint megszervezhető
középszintű szóbeli vizsgák lebonyolítása a
vizsgabizottságok előtt. A vizsgaeredmények
megállapításának és adminisztrálásának
időszaka

2020.
június 11–13.

10.

E rendelet szerint megszervezhető
középszintű szóbeli vizsgák lebonyolítása a
vizsgabizottságok előtt. A vizsgaeredmények
megállapításának és adminisztrálásának
időszaka

2020.
június 15–16.

11.

A Vizsgaszabályzat 50. § (7) bekezdése
szerinti jelentés megküldésének határideje

2020. június 17.

A Kormány 120/2020. (IV. 16.) Korm. rendelete
a honvédelmi szervezetek személyi állományára a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes eltérő
szabályokról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 8. § 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. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli
intézkedések
1. §

(1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban:
veszélyhelyzet) ideje alatt, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.)
1. § (1) bekezdése szerinti állomány tagjának a veszélyhelyzettel összefüggésben a más szervnél történő
szolgálatteljesítésére vonatkozó megállapodásban a Hjt. 52/A. § (2) bekezdésében foglaltakon túl, a Hjt. 52. §
(1) bekezdésében szereplő bármely kérdésben el lehet térni, ide nem értve a más szerv vezetőjének az állomány
más szervhez vezényelt tagja tekintetében a szolgálatteljesítésre vonatkozó rendelkezési jogát.
(2) A veszélyhelyzet ideje alatt a Hjt. 52. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a veszélyhelyzetet megelőzően,
valamint annak elrendelését követően más szervhez vezényelt hivatásos vagy szerződéses katona a honvédelemért
felelős miniszter döntése alapján egyenruha viselésére köteles.

2. §		
A veszélyhelyzet ideje alatt a Hjt. hatálya alá tartozók szolgálati viszonya a Hjt. 38. § (8) bekezdésétől, a Hjt. 68. §
(1) bekezdés b) pontjától, valamint a Hjt. 78. § (2) bekezdés f ) pontjától eltérően nem szűnik meg a törvény erejénél
fogva az ott meghatározott kiképzési, képzési és vizsgakötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén.
3. §		
A veszélyhelyzet ideje alatt a Hjt. 79. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az egészségi, a pszichikai és a fizikai
alkalmasság rendszeres ellenőrzési kötelezettségétől el lehet tekinteni.
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(1) A veszélyhelyzet ideje alatt a Hjt. 95. § (1) és (4) bekezdésétől eltérően a szolgálati rendben teljesített
szolgálatteljesítési idő heti hatvan óra lehet.
(2) A veszélyhelyzet ideje alatt a Hjt. 94. § (2) bekezdésétől eltérően a szolgálati rend, valamint a Hjt. 97. §
(2) bekezdésétől eltérően az alkalmazott szolgálatteljesítési időkeret tartama munkaköri leírás módosítása nélkül,
írásbeli munkáltatói döntésben megváltoztatható.
(3) A veszélyhelyzet ideje alatt a munkanapokon a napi szolgálatteljesítési idő a Hjt. 96. § (1) bekezdésében foglaltaktól
eltérően – a Hjt. 96. § (1b) bekezdésében meghatározott szolgálati beosztásokat ide nem értve – tizenkét óránál
hosszabb is lehet, azonban az egybefüggő szolgálatteljesítés ebben az esetben sem haladhatja meg a huszonnégy
órát.
(4) A veszélyhelyzet ideje alatt a szolgálatteljesítési időbeosztás öt napon belül és egy hétnél rövidebb időtartamra is
közölhető.
(5) A veszélyhelyzet ideje alatt a Hjt. 101. § (1) bekezdése szerinti napi pihenőidőbe a lakásról a szolgálatteljesítési
helyre és az onnan való visszautazás időtartama is beszámítható. A pihenőidő időtartama ebben az esetben sem
lehet – a lakásról a szolgálatteljesítési helyre és az onnan való visszautazás időtartamát levonva – kevesebb hat óra
időtartamnál.
(6) A veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt túlszolgálat nem számít bele a Hjt. 103. § (6) és (7) bekezdése szerinti éves
túlszolgálat időtartamába.
(7) A veszélyhelyzet ideje alatt az állomány tagja számára a Hjt. 105. § (3) bekezdés a) és c) pontja szerint elrendelt
laktanyán kívüli készenléti szolgálat után fokozott igénybevételi illetménypótlék nem jár, valamint a Hjt. 105. §
(3) bekezdés b) és c) pontja szerint elrendelt laktanyai készenléti szolgálat után a fokozott igénybevételi
illetménypótlék óránkénti mértéke a honvédelmi illetményalap 0,26%-a.
(8) A veszélyhelyzet ideje alatt a Hjt. 96. § (4) bekezdése szerinti fokozottan veszélyes szolgálati beosztás esetén
a tevékenységre fordítható napi szolgálatteljesítési idő legfeljebb kilenc óra lehet.
(9) A veszélyhelyzet ideje alatt, ha a Hjt. hatálya alá tartozó a Hjt. 108. § (1) bekezdés c) pontja szerint mentesül
a szolgálatteljesítési kötelezettség alól, akkor erre az időtartamra az időarányos illetményének 50%-ára jogosult.
(10) A veszélyhelyzet ideje alatt szolgálatteljesítési időkeret alkalmazása esetén nem lehet teljesítettként figyelembe
venni a szolgálatteljesítési kötelezettség alóli mentesülést.
(11) A veszélyhelyzet ideje alatt az önkéntes tartalékos katona a Hjt. 215. § (2) bekezdésétől eltérően nem szüntetheti
meg szolgálati viszonyát egyoldalú nyilatkozattal.
(12) A veszélyhelyzet ideje alatt a munkáltatói jogkört gyakorló az általa meghatározott szabadság kezdő napját
a Hjt. 112. § (1) bekezdésétől eltérően a szabadság kezdete előtt 15 napon belül is közölheti.
(13) A veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt laktanyai készenléti szolgálat esetében a Hjt. 106. § (1) bekezdésétől eltérően
nem kell figyelembe venni a készenlét miniszteri rendeletben meghatározott besorolását.

2. A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény hatálya alá tartozókra
vonatkozó rendkívüli intézkedések
5. §

(1) A veszélyhelyzet ideje alatt a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. CXIV. törvény (a továbbiakban:
Haj.tv.) hatálya alá tartozó honvédelmi alkalmazott esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
(a továbbiakban: Mt.) 92. § (1) és (2) bekezdésétől, valamint az Mt. 99. § (2) és (3) bekezdésétől a munkáltató
egyoldalúan eltérhet, az általános teljes napi munkaidő tizenkét óra, a heti munkaidő hatvan óra is lehet.
(2) A veszélyhelyzet ideje alatt az Mt. 99. § (5) és (6) bekezdésétől eltérően a honvédelmi alkalmazott beosztás szerinti
munkaidejébe nem kell beszámítani a veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli munkavégzés időtartamát.
(3) A honvédelmi alkalmazotti jogviszony esetében a veszélyhelyzetet annak ideje alatt az Mt. 108. § (2) bekezdése,
valamint az Mt. 110. § (2) bekezdés b) pontja szerinti, az egészséget vagy a környezetet fenyegető közvetlen és
súlyos veszélynek kell tekinteni.
(4) A veszélyhelyzet ideje alatt a honvédelmi alkalmazotti jogviszony esetében az Mt. 104. § (1) bekezdésétől eltérően
napi pihenőidőként legalább 8 órát kell biztosítani. A veszélyhelyzet ideje alatt a napi pihenőidőbe a lakásról
a munkavégzési helyre és az onnan való visszautazás időtartam is beszámítható, de a pihenőidő időtartama ebben
az esetben sem lehet – a lakásról a szolgálatteljesítési helyre és az onnan való visszautazás időtartamát levonva –
kevesebb hat óra időtartamnál.
(5) A honvédelmi alkalmazotti jogviszony esetében a veszélyhelyzet ideje alatt a heti pihenőnapok havonta
összevontan is kiadhatók, valamint az Mt. 106. § (2) bekezdését és az Mt. 109. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.
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(6) A honvédelmi alkalmazottak részére tartott éves kötelező honvédelmi továbbképzés a veszélyhelyzet ideje alatt
felfüggesztésre kerül.
(7) A veszélyhelyzet ideje alatt az Mt. 97. § (4) és (5) bekezdésétől és az Mt. 110. § (6) bekezdésétől eltérően a munkaidőbeosztás és a rendelkezésre állás tartama öt napon belül és egy hétnél rövidebb időtartamra is közölhető.
(8) A veszélyhelyzet ideje alatt a honvédelmi alkalmazott részére az Mt. 110. §-a szerint elrendelt rendelkezésre állás
idejére illetménypótlék nem jár, ide nem értve az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló
2003. évi LXXXIV. törvény 4. § a) és c) pontjának hatálya alá tartozó honvédelmi alkalmazottat.
(9) A veszélyhelyzet ideje alatt, ha a honvédelmi alkalmazott az Mt. 55. § (1) bekezdés j) pontja szerint mentesül
a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség alól, akkor az állomány tagja erre az időtartamra az időarányos
havi távolléti díjának 50%-ára jogosult. A honvédelmi alkalmazott és a munkáltató az Mt. 146. § (2) bekezdésétől
eltérően ezzel összefüggésben eltérő megállapodást nem köthet.
(10) A veszélyhelyzet ideje alatt a munkáltató a honvédelmi alkalmazottat az Mt. 53. § (2) bekezdésében meghatározott
mértéknél hosszabb időtartamban is a kinevezéstől eltérően foglalkoztathatja.
(11) A veszélyhelyzet ideje alatt az Mt. 122. § (4) bekezdésétől eltérően a munkáltató az általa meghatározott szabadság
kezdő napját a szabadság kezdete előtt 15 napon belül is közölheti a honvédelmi alkalmazottal.
(12) A veszélyhelyzet ideje alatt a honvédelmi alkalmazott Haj.tv. 21. § (2) bekezdés c) pontja szerinti jogviszonymegszüntetéssel nem élhet. A Haj.tv. 21. § (1) bekezdés a) pontjától eltérően nem szűnik meg a honvédelmi
alkalmazotti jogviszony a kinevezésben foglalt határozott idő lejártával, kivéve, ha a munkáltatói jogkör gyakorlója
írásban – legkésőbb a jogviszony megszűnésének napján – így rendelkezik, és azt közli a honvédelmi alkalmazottal.

3. A Magyar Honvédség személyi állományába tartozó munkavállalókra vonatkozó rendkívüli
intézkedések
6. §		
A Magyar Honvédség személyi állományába tartozó munkavállalókra az 5. §-ban foglaltak szerinti eltérő szabályokat
megfelelően alkalmazni kell.

4. Záró rendelkezések
7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 8. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

8. §		
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 121/2020. (IV. 16.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt egyes külszolgálattal kapcsolatos eltérő rendelkezésekről
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 3. § 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:
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1. §		
A veszélyhelyzet ideje alatt a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény
(a továbbiakban: Külszoltv.) 11. § (2) bekezdése szerinti tartós külszolgálati kihelyezés előtt álló kormánytisztviselő
felkészítésének időtartama – a kihelyező vezető döntése alapján – a Külszoltv. 11. § (2) bekezdése szerinti
időtartammal, de legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnése napjáig meghosszabbítható, amennyiben a tartós
külszolgálat feltételei a kihelyező szervnél továbbra is fennállnak.
2. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

3. §		
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 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelete
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú
rendelkezések eltérő alkalmazásáról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 9. § 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. §

(1) Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 113. §
(25) bekezdésében meghatározott szerződések – az Evt. 113. § (25a) bekezdésében meghatározott időponttól
eltérően – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet
(a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt hatályban maradnak.
(2) Az Evt. 52. § (3) bekezdésében meghatározott, az újulat károsodása eredményeképpen bekövetkező
eredménycsökkenés pótlására vonatkozó kötelezettség a veszélyhelyzet megszűnését követő év április 15. napjáig
teljesíthető.

2. §

(1) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támtv.) hatálya alá tartozó eljárásokban
benyújtandó irat papíralapú vagy elektronikus másolatban is benyújtható. Ebben az esetben a benyújtónak
nyilatkoznia kell arról, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyezik.
(2) A Támtv. hatálya alá tartozó eljárásokban az irat a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez az általa
rendszeresített elektronikus felületen keresztül is benyújtható.
(3) A Támtv. hatálya alá tartozó eljárásokban a meghatalmazás, valamint az azzal kapcsolatos valamennyi eljárási
cselekmény elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus felületen keresztül is benyújtható
a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által rendszeresített elektronikus űrlapon. A meghatalmazott
általi benyújtás esetében – az ellenkező bizonyításáig – vélelmezni kell a meghatalmazás szabályszerűségét.
(4) A Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) által vagy annak
munkavállalója által e minőségére tekintettel agrár-, illetve vidékfejlesztési támogatások igénybevételével
összefüggő elektronikus ügyintézésben az ügyfelek részére technikai közreműködőként történő segítségnyújtásra
kötött meghatalmazás alapján a NAK bármely munkavállalója eljárhat. Az eljáró személyről a NAK a mezőgazdasági
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és vidékfejlesztési támogatási szervet értesíti. A meghatalmazás alapján az eljáró személy jogosult a meghatalmazó
ügyfél kezdeményezésére, de személyes jelenléte nélkül a támogatási kérelem benyújtására. A NAK
a meghatalmazó ügyfél támogatási kérelemnek ügyfélkapun keresztül való benyújtásáért felelős, felelőssége nem
terjed ki a benyújtott kérelem tartalmi megfelelőségére.
(5) A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet, továbbá
a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet szerinti
kifizetési kérelmeket és mellékleteit az ügyfél kezdeményezésére a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók
Szövetségének munkavállalója is benyújthatja a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv részére
elektronikusan az erre kialakított adatkapcsolaton keresztül.
(6) Az (1)–(5) bekezdésben foglaltak egyes eljárásokban történő alkalmazásának részletszabályairól a mezőgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szerv közleményt ad ki.
3. §		
A hatályos igazolvánnyal rendelkező mezőgazdasági őstermelő esetében az értékesítési betétlap akkor is az adóév
első napjától hatályos, ha a betétlapot az őstermelő – a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015.
(XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdés a) pontjától eltérően – az adóévben a veszélyhelyzet megszűnését követő
30 napon belül kérelmezi.
4. §		
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § (8) és (9) bekezdésétől
eltérően a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali
intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott ágazatokban működő
felügyeleti díj fizetésére kötelezettnek 2020. évben a felügyeleti díj bevallására vonatkozó kötelezettségét és az első
részlet megfizetését 2020. szeptember 30-ig kell teljesítenie.
5. §		
2020. december 31-ig a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó
munkavégzés keretében megvalósuló alkalmi és idénymunka esetén az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló
2010. évi LXXV. törvénytől (a továbbiakban: Efotv.) eltérően az Efotv. 1. § (4) bekezdésében és 2. § 1. pontjában
meghatározott éves időtartam legfeljebb száznyolcvan nap, valamint az Efotv. 2. § 3. pont b) alpontjában
meghatározott havi időtartam legfeljebb húsz naptári nap.
6. §		
A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek – a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási,
felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének
szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet szerint – árverés útján történő értékesítésére a veszélyhelyzet
ideje alatt nem kerülhet sor azzal, hogy a vonatkozó határidők a veszélyhelyzet megszűnését követő napon
újrakezdődnek.
7. §		
A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 6. § (2) bekezdés e) pontjától, valamint 47. § (2) bekezdésétől
eltérően a hegyközségi járulék mértékét az elnök javaslata alapján a választmány határozza meg.
8. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 9. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

9. §		
A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.
10. §		
E rendelet 2. §-át a rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 123/2020. (IV. 16.) Korm. rendelete
a vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség veszélyhelyzet idején történő teljesítéséről
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 3. § 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. §

(1) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 15/A. § (1) bekezdésétől eltérően
az 1. melléklet szerinti mezőgazdasági vízszolgáltatást igénybe vevő vízhasználó a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben meghatározott veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) idejére
mentesül a vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség alól.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívüli vízhasználó a Vgtv. 15/B. § (3) bekezdésétől eltérően a veszélyhelyzet idejére
esedékes vízkészletjárulékot az általa ténylegesen felhasznált vízmennyiség után fizeti meg, ha az általa igénybe
vett vízmennyiség a vízjogi engedélyben megjelölt vízmennyiség nyolcvan százalékát azért nem éri el, mert
a veszélyhelyzet miatt a vízhasználó a vízhasználattal járó tevékenységét szüneteltette vagy jelentős mértékben
csökkentette.
(3) A vízhasználó az (1) bekezdés szerinti mentességet a negyedéves és az éves bevallás, a (2) bekezdés szerinti
kedvezményt a tárgyévre vonatkozó éves bevallás során, külön nyilatkozattal érvényesítheti.
(4) Az (1) bekezdés szerinti mentesség nem érinti a vízhasználatra vonatkozó, a Vgtv. 15/E. § szerinti nyilatkozattételi és
adatszolgáltatási kötelezettséget.

2. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

3. §		
A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 123/2020. (IV. 16.) Korm. rendelethez
A vízkészletjárulék fizetése alóli mentességgel érintett mezőgazdasági tevékenységek
1. A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR 08) szerinti gazdálkodó szervezetek
által végzett mezőgazdasági tevékenységek
a)
01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
aa)
011 Nem évelő növény termesztése
aaa)
0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
aab)
0112 Rizstermesztés
aac)
0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
aad)
0114 Cukornádtermesztés
aae)
0115 Dohánytermesztés
aaf )
0116 Rostnövénytermesztés
aag)
0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 77. szám

ab)
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012 Évelő növény termesztése
aba)
0121 Szőlőtermesztés
abb)
0122 Trópusi gyümölcs termesztése
abc)
0123 Citrusféle termesztése
abd)
0124 Almatermésű, csonthéjas termesztése
abe)
0125 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
abf )
0126 Olajtartalmú gyümölcs termesztése
abg)
0127 Italgyártási növény termesztése
abh)
0128 Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése
abi)
0129 Egyéb évelő növény termesztése
ac)
013 Növényi szaporítóanyag termesztése
aca)
0130 Növényi szaporítóanyag termesztése
ad)
014 Állattenyésztés
ada)
0141 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése
adb)
0142 Egyéb szarvasmarha tenyésztése
adc)
0143 Ló, lóféle tenyésztése
add)
0144 Teve, teveféle tenyésztése
ade)
0145 Juh, kecske tenyésztése
adf )
0146 Sertéstenyésztés
adg)
0147 Baromfitenyésztés
adh)
0149 Egyéb állat tenyésztése
ae)
015 Vegyes gazdálkodás
aea)
0150 Vegyes gazdálkodás
af )
016 Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás
afa)
0161 Növénytermesztési szolgáltatás
afb)
0162 Állattenyésztési szolgáltatás
afc)
0163 Betakarítást követő szolgáltatás
afd)
0164 Vetési célú magfeldolgozás
ag)
017 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
aga)
0170 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
b)
02 Erdőgazdálkodás
ba)
021 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
baa)
0210 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
c)
03 Halászat, halgazdálkodás
ca)
031 Halászat
caa)
0312 Édesvízi halászat
cb)
032 Halgazdálkodás
cba)
0322 Édesvízihal-gazdálkodás
2. Az 1. pontban meghatározott TEÁOR 08 szakágazatoknak megfelelő Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke
szerinti mezőgazdasági tevékenységek.
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A Kormány 124/2020. (IV. 16.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzetre tekintettel a kollektív befektetési formákra és az önkéntes nyugdíjpénztárakra vonatkozó
eltérő rendelkezésekről
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 6. § 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. §		
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet (a továbbiakban:
veszélyhelyzet) alatt a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014.
(III. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kbfr.), valamint az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési
és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Öbr.) rendelkezéseit
az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
2. §		
A Kbfr. 27. § (1) bekezdésében, valamint 42. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl a nyilvános, nyílt
végű alternatív befektetési alap (ABA) kizárólag likviditási célból a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi
CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mnbtv.) 18. §-a szerinti monetáris politikai eszköztár keretében, eszközeinek
30 százaléka erejéig is felvehet hitelt, 5 évet meg nem haladó futamidőre.
3. §		
Az Öbr. 26. §-ában meghatározottaktól eltérően a pénztár a működési és a likviditási tartalék fedezete mellett
legfeljebb 5 éves lejáratú hitelt vagy kölcsönt is felvehet az Mnbtv. 18. §-a szerinti monetáris politikai eszköztár
keretében. A felvett hitel vagy kölcsön kamatokkal növelt összege a hitelfelvétel, illetve a kölcsön folyósításának
időpontjában nem haladhatja meg a két tartalék együttes állományának 50%-át.
4. §		
A 2. § és 3. § szerinti hitelfelvétel 2020. december 31-éig kezdeményezhető, ezen időpontot a Kormány rendeletével
meghosszabbíthatja.
5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 6. § a rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

6. §		
A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 125/2020. (IV. 16.) Korm. rendelete
a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény oktatási célú szabad felhasználásai alkalmazásának
a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 8. § 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. §		
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet megszűnéséig
a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott
eltérésekkel kell alkalmazni.
2. §		
E rendelet alkalmazásában biztonságos elektronikus hálózat az olyan műszaki megoldás, amely megakadályozza
a lehívásra hozzáférhetővé tett műnek az iskolai oktatást végző és igénybe vevő személyek körén kívülre irányuló
közvetítését.
3. §		
Az Szjt. 34. § (3) bekezdésétől eltérően nem szükséges a szerző, továbbá szomszédos jogi jogosult engedélye
az Szjt. 34. § (2) bekezdése szerinti átvevő mű
a)
többszörözéséhez és terjesztéséhez, ha azt az irányadó jogszabályoknak megfelelően tankönyvvé vagy
segédkönyvvé nyilvánítják, és a címoldalon az iskolai célt feltüntetik, vagy
b)
iskolai oktatás céljából [Szjt. 33. § (4) bekezdése] az iskolai oktatás helyszínén történő digitális formában,
elektronikus eszközön történő felhasználásához, illetve biztonságos elektronikus hálózaton keresztül történő
nyilvánossághoz közvetítéséhez,
feltéve, hogy e felhasználásokra nem üzletszerűen kerül sor.
4. §		
A 3. § b) pontja szerinti felhasználást úgy kell tekinteni, hogy a művet az iskolai oktatás céljából [Szjt. 33. §
(4) bekezdése] felhasználó intézmény székhelye szerinti tagállamban valósul meg.
5. §		
Az Szjt. 34. § (4) bekezdésétől eltérően a mű iskolai oktatási célra iskolai foglalkozás keretében – beleértve
a biztonságos elektronikus hálózaton keresztül tartott foglalkozást – átdolgozható. Az átdolgozott mű
felhasználásához – az iskolai foglalkozás keretében történő előadást és a 3. § szerinti felhasználást kivéve –
az eredeti mű szerzőjének, valamint a szomszédos jogi jogosult engedélye is szükséges.
6. §		
Az Szjt. 35. § (5) bekezdésétől eltérően könyvként kiadott mű egyes részei, valamint újság- és folyóiratcikkek
az iskolai oktatás céljára egy-egy csoport vagy iskolai osztály létszámának megfelelő, valamint a köznevelés,
a szakképzés, illetve a felsőoktatás keretében szervezett vizsgákhoz szükséges példányszámban többszörözhetők,
az érintett tanulók, hallgatók részére terjeszthetők és az oktatási intézmény biztonságos elektronikus hálózatán
keresztül szemléltetés érdekében számukra lehívásra hozzáférhetővé tehetők.
7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 8. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

8. §		
A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 126/2020. (IV. 16.) Korm. rendelete
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen működő Részvénytársaság működésével
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi
XLII. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról
szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról
szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőt rendeli el:

1. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló
85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazása szempontjából)
„c) diszkontkamatláb: az az éves szintű kamatláb, amely a futamidő alatt a faktorált, forfetírozott, leszámítolt
exportkövetelések hátralévő, még nem törlesztett összegére (névértékére) vetítve, a diszkontértékkel (jelenértékkel)
megegyező összegű exporthitelnyújtás és követelésvásárlás esetén az exporthitelekre érvényesített – a kétéves és
két éven túli futamidő esetén a 7. § (2) bekezdésében, egyébként a 7. § (1) bekezdésében meghatározott legkisebb
kamatlábbal számított – kamattal egyező hozamot eredményezne. A faktorált, forfetírozott, leszámítolt követelések
diszkontértékének (jelenértékének) számításakor kétéves és két éven túli futamidő esetén a 7. § (2) bekezdése,
egyébként a 7. § (1) bekezdése szerinti kamatlábakat kell alapul venni. [d = ((1–D)/t)*n; ahol „d” az éves szintű
diszkontkamatláb századrésze; „n” az éven belüli elszámolási időszakok száma; „D” a diszkonttényező: 1/(1+i/n)t;
„i” a kétéves és két éven túli futamidő esetén a 7. § (2) bekezdése, egyébként a 7. § (1) bekezdése szerinti kamatláb
éves szinten meghatározott mértékének századrésze; „t” az években kifejezett futamidő és az éven belüli elszámolási
időszakok számának szorzata];”
2. §		
Az R1. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kamatkiegyenlítés kétéves és két éven túli futamidejű exporthitelek, refinanszírozási exporthitelek és
követelésvásárlás finanszírozásához csak akkor vehető igénybe, ha
a) az OECD Tanácsának vesztegetésről és a hivatalosan támogatott exporthitelekről szóló ajánlásának hatálya alá
tartozó ügylet megfelel az ajánlásban meghatározottaknak,
b) az OECD Tanácsának a hivatalosan támogatott exporthitelekkel és a környezeti és társadalmi átvilágítással
kapcsolatos közös megközelítésről szóló ajánlásának hatálya alá tartozó ügylet esetében a megfelelően elvégzett
környezeti célú átvilágítás, valamint az annak keretében készített környezeti hatástanulmány vagy környezeti
és társadalmi hatástanulmány alapján az Eximbank által finanszírozott ügylet nem minősül a környezetre nézve
károsnak, és
c) az Eximbank lefolytatta az OECD Tanácsának a fenntartható hitelezési gyakorlatokról és a hivatalosan támogatott
exporthitelekről szóló ajánlásának hatálya alá tartozó ügylet esetében az ajánlásban előírt eljárásokat.”
3. §

(1) Az R1. 6. § (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
„Amennyiben a külkereskedelmi szerződés részteljesítést is lehetővé tesz, a részteljesítés elfogadottnak tekinthető,
ha a részteljesítéskori magyar hányad mértéke megfelel a kiszállítási ütemtervben előre meghatározott magyar
hányadnak.”
(2) Az R1. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Szolgáltatásexport e rendelet szerint akkor finanszírozható, ha a szolgáltatást nyújtó belföldi gazdálkodó
szervezet vagy annak az exportált szolgáltatás nyújtásában részt vevő, belföldi gazdálkodó szervezetnek minősülő
alvállalkozója által foglalkoztatottak több mint fele olyan személy, aki a társadalombiztosítás ellátásaira és
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a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény, illetve a kisadózó vállalkozások
tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szabályai szerint vele biztosítási kötelezettséggel járó
jogviszonyban áll. A feltételek megvalósulását az Eximbank vagy refinanszírozás esetén a finanszírozó pénzügyi
intézmény, az Eximbank belső szabályzatában foglaltak szerint ellenőrzi.”
(3) Az R1. 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az Eximbank által a kamatkiegyenlítési rendszer keretében nyújtott versenyképességet javító hitelek és
versenyképességet javító refinanszírozási hitelek feltételeinek meg kell felelniük
a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet rendelkezéseinek,
b) a 651/2014/EU bizottsági rendelet rendelkezéseinek,
c) az Európai Bizottság jóváhagyásában meghatározott feltételeknek vagy
d) az 1. § (5) bekezdése szerinti árazásra vonatkozó feltételeknek.”
4. §		
Az R1. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Az Eximbank az általa közvetlenül nyújtott, kamatkiegyenlítési rendszerbe bevont hitelek,
követelésvásárlások legkisebb kamatlábát – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az Európai Unió állami
támogatási előírásaival összhangban,
a) a piaci kamatlábak, illetve
b) az egyéni referencia kamatlábra vonatkozó rendelkezések,
c) az Európai Bizottság jóváhagyásában meghatározott kamatlábak vagy
d) a finanszírozási feltételeket rögzítő szerződés napján érvényes, az OECD Titkárság által közzétett, általánosan vagy
az ágazatokra alkalmazandó, a folyósított hitel devizanemére vonatkozó kamatláb
figyelembevételével határozza meg. A legkisebb kamatláb meghatározására a versenyképességet javító hitelek
kivételével a szerződéskötés napján kerül sor, amely kamatláb rögzített a teljes futamidő alatt. A versenyképességet
javító hitelek esetén a kamatláb a hitel Eximbank általi, belső szabályzataiban és a termékleírásokban rögzített
jóváhagyásának napján kerül rögzítésre, és rögzített a teljes futamidő alatt. A rögzített legkisebb kamatláb
a futamidő alatt történő módosítására kivételesen, további biztosíték nyújtására tekintettel a fedezettség lényeges
javulása esetén, az Eximbank belső szabályzatában meghatározott feltételek szerint kerülhet sor.
(2) Az Eximbank által közvetlenül nyújtott kétéves és két éven túli futamidejű exporthitelek, és a kétéves és
két éven túli futamidejű követelésvásárlás legkisebb kamatlába az OECD Megállapodás rendelkezései szerint
megállapított időpontban a hitelnyújtás devizanemére érvényes, az OECD Titkársága által közzétett, általánosan
vagy az ágazatokra alkalmazandó CIRR kamatláb (a továbbiakban: CIRR), amely kamatláb rögzített a teljes futamidő
alatt, kivéve ha az OECD Megállapodás alapján kötelező vagy megengedett a kamatláb módosítása.”
5. §		
Az R1. 11/A. és 11/B. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„11/A. § Az Eximbank köteles teljesíteni az OECD Kereskedelmi és Mezőgazdasági Igazgatósága által meghatározott
adatszolgáltatási, valamint bejelentési kötelezettségeket, továbbá az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben eljár
az OECD-ben. Az Eximbank az Európai Unió és az OECD Kereskedelmi és Mezőgazdasági Igazgatósága által előírt
értesítési, konzultációs, adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettségeinek jogosult a Magyar Exporthitel Biztosító
Zártkörűen működő Részvénytársasággal közösen eleget tenni.
11/B. § Az Eximbank az Európai Bizottság számára készítendő éves tevékenységi jelentéshez e rendelet
vonatkozásában az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában szereplő ügyletekkel kapcsolatban szolgáltat adatot.”
6. §		
Az R1. 13/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 4. § (1) bekezdése, a 7. § (2) bekezdése, a 9. §, a 11/A. és 11/B. § a hivatalosan támogatott exporthitelek terén
bizonyos iránymutatások alkalmazásáról, valamint a 2001/76/EK és a 2001/77/EK tanácsi határozat hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2011. november 16-i 1233/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke, I. Melléklet
1. és 2. pontja, valamint II. Melléklete végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
7. §		
Hatályát veszti az R1.
a)
2. § f ) pontjában az „az Eximbank üzletpolitikájában a Törvény 1. § (5a) bekezdés 5–7. pontjában
meghatározottak alapján rögzített feltételeknek megfelelően” szövegrész,
b)
6/A. §-a,
c)
8. § (1) bekezdésében a „Ha az így számított kamatláb nem éri el a 0,1%-ot, a felszámításra kerülő kamatláb
mértéke legalább 0,1%.” szövegrész,

2042

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 77. szám

d)
e)
f)
g)
h)

8. § (2) bekezdésében az „Amennyiben az így számított kamatláb nem éri el a 0,1%-ot, a felszámításra kerülő
kamatláb mértéke legalább 0,1%.” szövegrész,
8. § (3) és (4) bekezdése,
13. §-a,
13/A. § (1) bekezdése,
2. melléklete.

2. A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák,
valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes
szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a devizaés kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a a következő 17. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„17. fizetési garancia: valamely szerződéses kapcsolatban (pl. szállítási, adásvételi, bérleti, támogatási szerződésben)
vállalt fizetési kötelezettség teljesítésének biztosítására vállalt garancia vagy készfizető kezesség;”
9. §		
Az R2. 1. alcíme a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § E rendelet garanciákra vonatkozó rendelkezéseit az Eximbank által az állam készfizető kezessége mellett
vállalható készfizető kezességek esetében is alkalmazni kell.”
10. §		
Az R2. 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az Eximbank az Európai Bizottság által jóváhagyott garanciatermékeit az (1)–(4) bekezdésben foglaltaktól
eltérően, az Európai Bizottság jóváhagyásában meghatározottak szerint nyújthatja.”
11. §

(1) Az R2. 4. § (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
„Amennyiben a külkereskedelmi szerződés részteljesítést is lehetővé tesz, a részteljesítés elfogadottnak tekinthető,
ha a részteljesítéskori magyar hányad mértéke megfelel a kiszállítási ütemtervben előre meghatározott magyar
hányadnak.”
(2) Az R2. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Szolgáltatásexporthoz e rendelet alapján akkor nyújtható garancia, ha a szolgáltatást nyújtó belföldi gazdálkodó
szervezet vagy annak az exportált szolgáltatás nyújtásában részt vevő, belföldi gazdálkodó szervezetnek minősülő
alvállalkozója által foglalkoztatottak több mint fele olyan személy, aki a társadalombiztosítás ellátásaira és
a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény, illetve a kisadózó vállalkozások
tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szabályai szerint vele biztosítási kötelezettséggel járó
jogviszonyban áll. A feltételek megvalósulását az Eximbank belső szabályzatában foglaltak szerint ellenőrzi.”

12. §		
Az R2. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Eximbank exporthitel garanciát csak abban az esetben nyújthat, ha legkésőbb a garanciaszerződés
megkötésének időpontjáig:
a) az OECD Tanácsának vesztegetésről és a hivatalosan támogatott exporthitelekről szóló ajánlásának hatálya alá
tartozó ügylet megfelel az ajánlásban meghatározottaknak, és
b) az OECD Tanácsának a hivatalosan támogatott exporthitelekkel és a környezeti és társadalmi átvilágítással
kapcsolatos közös megközelítésről szóló ajánlásának hatálya alá tartozó ügylet esetében a megfelelően elvégzett
környezeti célú átvilágítás, valamint az annak keretében készített környezeti hatástanulmány vagy környezeti és
társadalmi hatástanulmány alapján a garantált ügylet nem minősül a környezetre nézve károsnak, és
c) az Eximbank lefolytatta az OECD Tanácsának a fenntartható hitelezési gyakorlatokról és a hivatalosan támogatott
exporthitelekről szóló ajánlásának hatálya alá tartozó ügylet esetében az ajánlásban előírt eljárásokat.”
13. §

(1) Az R2. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Európai Unió Tanácsa által létrehozott, exporthitelezéssel foglalkozó csoport felé, valamint az Európai
Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) felé fennálló, az Európai Unió jogszabályaiban meghatározott
adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettségeket – az előírt formában, tartalommal és határidőben – az Eximbank
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végzi, és az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben eljár ezekben a testületekben. Az Eximbank az e rendelet
hatálya alá eső szállítói vagy vevőhitelekhez nyújtott garanciaügyleteihez kapcsolódóan a (2)–(6) bekezdésben
meghatározott valamennyi szükséges eljárást lefolytatja. Az Eximbank a kétéves és két éven túli futamidejű
exporthitel garancia ügyleteinél az e rendeletben rögzített garancia feltételektől eltérő feltételeket alkalmazhat,
feltéve, hogy az ilyen esetekben a (2) vagy (3) bekezdésben meghatározott kötelező bejelentési eljárásokat
lefolytatja.”
(2) Az R2. 8. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Eximbank a következő előzetes értesítési kötelezettségének tesz eleget tájékoztatás céljából:)
„a) amennyiben az Eximbank egy bizonyos ügyletre vagy ügyletcsoportra, egy bizonyos ágazatra vagy ágazatokra,
egy bizonyos országra vagy országokra, vagy teljes rendszerére vonatkozóan az e rendelet rendelkezéseinél
kedvezőbb fedezeti feltételek nyújtásával el szándékozik térni, döntése hatálybalépését megelőzően legalább
hét munkanappal értesíti e szándékáról az Európai Unió tagállamában lévő export-hitelügynökségeket
(a továbbiakban: ECA) és a Bizottságot, megjelölve a tervezett eltérés okát, amely lehet a nemzetközi versenyhez
történő igazodás is, és közli a felszámításra kerülő megfelelő díjmértéket,”
14. §		
Az R2. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § Az Eximbank a 8. és 9. §-ban meghatározott értesítési, konzultációs, adatszolgáltatási és bejelentési
kötelezettségeinek jogosult a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen működő Részvénytársasággal közösen eleget
tenni.”
15. §		
Az R2. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § Az Eximbank által vállalt befektetési hitelgarancia, beszállítói hitelgarancia, importhitel garancia, rövid lejáratú
garancia, versenyképességet javító hitelgarancia, hitelfedezeti garancia, valamint fizetési garancia
a) a 11. és 12. § rendelkezései szerint,
b) az Európai Bizottság jóváhagyásában meghatározott feltételekkel,
c) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet rendelkezéseivel összhangban, vagy
d) a 651/2014/EU bizottsági rendelet rendelkezéseivel összhangban
nyújtható.”
16. §		
Az R2. 17. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:)
„c) a közép- és hosszú lejáratú fedezettel rendelkező ügyletek exporthitel-biztosításával kapcsolatos főbb
rendelkezések összehangolásáról szóló, 1998. május 7-i 98/29/EK tanácsi irányelv.”
17. §		
Az R2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
lép.

1. § 1. pontjában a „vállalt garancia” szövegrész helyébe a „vállalt garancia vagy készfizető kezesség” szöveg,
1. § 2. pontjában a „vállalt garancia” szövegrész helyébe a „vállalt garancia vagy készfizető kezesség” szöveg,
1. § 4. pontjában a „vállalt garancia” szövegrész helyébe a „vállalt garancia vagy készfizető kezesség” szöveg,
1. § 7. pontjában a „vállalt garancia” szövegrész helyébe a „vállalt garancia vagy készfizető kezesség” szöveg,
1. § 10. pontjában a „vállalt garancia” szövegrész helyébe a „vállalt garancia vagy készfizető kezesség” szöveg,
1. § 14. pontjában a „vállalt hitelgarancia” szövegrész helyébe a „vállalt hitelgarancia vagy készfizető kezesség”
szöveg,
1. § 15. pontjában a „vállalt garancia” szövegrész helyébe a „vállalt garancia vagy készfizető kezesség” szöveg,
1. § 16. pontjában az „által nyújtott garancia” szövegrész helyébe az „által nyújtott garancia vagy készfizető
kezesség” szöveg,
4. § (3) bekezdésében az „1. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „1. § (1a) bekezdésében” szöveg,
8. § (2) bekezdése b) pontjában a „relációs” szövegrész helyébe a „fedezeti” szöveg,
8. § (3) bekezdése b) pontjában a „relációs” szövegrész helyébe a „fedezeti” szöveg,
8. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „relációs” szövegrész helyébe a „fedezeti” szöveg
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18. §		
Hatályát veszti az R2.
a)
1. § 10. pontjában az „ , az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami
támogatásra való alkalmazásáról szóló bizottsági közlemény (HL C 155., 2008.06.20. 10–22. o.) előírásaival
összhangban” szövegrész,
b)
1. § 15. pontjában az „ , az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami
támogatásra való alkalmazásáról szóló bizottsági közlemény (HL C 155., 2008.06.20. 10–22. o.) előírásaival
összhangban” szövegrész,
c)
4. § (3) bekezdésében az „az általa vagy legalább 33%-os részesedésével” szövegrész,
d)
4. § (6) bekezdése,
e)
1. melléklete.

3. A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány
készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló
312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
19. §

(1) A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető
kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet hatálya az Etv. 3. § (3)–(7) bekezdése szerinti kockázatoknak a Magyar Exporthitel Biztosító
Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Mehib Zrt.) általi biztosítására, valamint viszontbiztosítási
szerződéseire terjed ki.”
(2) Az R3. 2. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő m) ponttal egészül
ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„l) viszontbiztosítás: olyan biztosítás, amelynek keretében ellenérték fejében egy biztosító kockázatkezelési céllal
egy másik biztosítónak átad kockázatot, és ezáltal saját kockázatát csökkenti, illetve egy másik biztosító ellenérték
fejében átvesz más biztosító által vállalt kockázatot,
la) passzív viszontbiztosítás: a Mehib Zrt. az általa vállalt kockázatokból átad külföldi székhelyű biztosítónak,
lb) aktív viszontbiztosítás: a Mehib Zrt. viszontbiztosítás keretében kockázatokat vállal át külföldi vagy belföldi
székhelyű biztosítótól;
m) belföldi székhelyű biztosító: Magyarországon bejegyzett biztosító, viszontbiztosító vagy külföldi székhelyű
biztosító magyarországi fióktelepe;”
(3) Az R3. 2. § (1) bekezdés y) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„y) külföldi székhelyű biztosító: minden olyan nemzetközi szervezet, amely vagy
ya) a Berni Unió tagja,
yb) vagy legalább befektetési kategóriájú külső hitelminősítéssel rendelkező biztosító, vagy viszontbiztosító,
yc) vagy exporthitel-ügynökség,
yd) vagy nemzetközi szervezet,
amely a rá irányadó jog szabályai szerint jogosult biztosítási vagy viszontbiztosítási vagy exporthitel-ügynökségi
tevékenységet végezni;”

20. §		
Az R3. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A biztosítás, illetve a viszontbiztosítás alanyai egyrészről a Mehib Zrt. mint biztosító, viszontbiztosító vagy
viszontbiztosított, másrészről
a) mint biztosított
aa) a külkereskedelmi tevékenységet folytató belföldi gazdálkodó szervezet,
ab) a külföldi vállalkozásba közvetlenül vagy közvetetten befektető belföldi gazdálkodó szervezet, abban
az esetben, ha a Mehib Zrt. kockázatviselése az egyéb módozat alá tartozó ügyletre terjed ki,
ac) a 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatás valamelyikét nyújtó pénzügyi intézmény,
vagy
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ad) az utazásszervezési szolgáltatást végző belföldi vállalkozás, abban az esetben, ha a Mehib Zrt. kockázatviselése
rövid lejáratú ügyletnek minősülő ügyletre terjed ki, vagy
b) a külföldi székhelyű biztosító mint viszontbiztosított vagy viszontbiztosító, vagy
c) a belföldi székhelyű biztosító mint viszontbiztosított.”
21. §

(1) Az R3. 4. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A biztosítás nem terjed ki:)
„e) azokra a károkra, amelyekre vonatkozóan más biztosítóval kötött vagyonbiztosítási szerződés fedezetet nyújtott;”
(2) Az R3. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Belföldi gazdálkodó szervezetnek a külföldiek Magyarországra történő utaztatási tevékenységéből származó
követelése e rendelet alkalmazásában úgy minősül, mint a külföldi adóssal szembeni exportirányú külkereskedelmi
és hitelszerződésből származó követelés.”

22. §		
Az R3. 5. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Állam készfizető kezessége mellett vállalható kockázatokhoz kapcsolódó biztosítási események a következők:)
„i) a biztosító országán kívüli olyan vis maior események (így különösen háború, polgárháború, lázadás, zendülés,
forradalom és hasonló jellegű politikai események, természeti és nukleáris katasztrófák, járvány), amelyek
megakadályozzák az exportirányú külkereskedelmi szerződés vagy a hitelmegállapodás teljesítését, amennyiben
annak kockázatait másként nem biztosították; vagy azok hatásai másként nem biztosíthatóak;”
23. §

(1) Az R3. 6. § (1) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az exporthitelnyújtáshoz kapcsolódó biztosításoknál a biztosítási szerződés megkötésének feltétele, hogy)
„c) az OECD Tanácsának vesztegetésről és a hivatalosan támogatott exporthitelekről szóló ajánlásának hatálya alá
tartozó ügylet megfelel az ajánlásában meghatározottaknak,
d) a Mehib Zrt. által az OECD Tanácsának a hivatalosan támogatott exporthitelekkel és a környezeti és
társadalmi átvilágítással kapcsolatos közös megközelítésről szóló ajánlásának hatálya alá tartozó ügylet
esetében a megfelelően elvégzett környezeti célú átvilágítás, valamint az annak keretében készített környezeti
hatástanulmány vagy környezeti és társadalmi hatástanulmány alapján a finanszírozott ügylet nem minősül
a környezetre nézve károsnak és az emberi jogokra tekintettel hátrányosnak, és
e) a Mehib Zrt. lefolytatta az OECD Tanácsának a fenntartható hitelezési gyakorlatokról és hivatalosan támogatott
exporthitelekről szóló ajánlásának hatálya alá tartozó ügylet esetében az ajánlásban előírt eljárásokat.”
(2) Az R3. 6. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Egyedi módozatú ügyletek esetén, amennyiben a 19. §-ban meghatározott általános szerződési feltételek nem
tartalmazzák a 17/A. § (1) bekezdés d) pont dd) alpontjában szereplő mentesülést vagy a 17/B. § (4) bekezdésében
leírt kárfizetési halasztást, a biztosítási szerződés megkötésének további feltétele a szerződés teljesítésére kötelezett
személy kifejezett, írásbeli hozzájárulása ahhoz, hogy a Mehib Zrt. a kárfizetést követően vele szemben megtérítési
igényt érvényesít, ha a kár a külkereskedelmi szerződés teljesítésében részt vevők nem szerződés szerinti
teljesítéséből származik.
(3) Forgalmi típusú ügyletek esetén, amennyiben a 19. § szerinti általános szerződési feltételek nem tartalmazzák
a mentesülést arra az esetre, ha a kár az exportőr, illetve a szerződés teljesítésében részt vevők szerződésben
meghatározott kötelezettségeinek nem szerződésszerű teljesítéséből ered, továbbá ha nem tartalmazzák a 17/B. §
(4) bekezdésében szereplő kárfizetési halasztást, a biztosító kockázatviselésének feltétele, hogy a szerződés
teljesítésében részt vevőkkel megállapodást kössön a biztosítottnak kifizetett kártérítési összeg Mehib Zrt. részére
történő megfizetésére vonatkozóan, arra az esetre, ha a kár a külkereskedelmi szerződés nem szerződésszerű
teljesítéséből ered.”

24. §		
Az R3. 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/A. § Hitelintézet által vállalt garancia biztosításánál a biztosítási szerződés megkötésének feltétele, hogy
a külkereskedelmi szerződés teljesítésére kötelezett a garancia jogalappal történő lehívása esetére hozzájáruljon
ahhoz, hogy a Mehib Zrt. a biztosítottnak teljesített kárfizetést követően vele szemben megtérítési igényt
érvényesít.”
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25. §

(1) Az R3. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Mehib Zrt. kockázatvállalása szolgáltatásra e rendelet szerint akkor terjed ki, ha a szolgáltatást nyújtó
belföldi gazdálkodó szervezet vagy annak az exportált szolgáltatás nyújtásában részt vevő belföldi gazdálkodó
szervezetnek minősülő alvállalkozója által foglalkoztatottak több mint fele olyan személy, aki a társadalombiztosítás
ellátásaira, valamint a magánnyugdíjra jogosultakról és e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény, illetve a kisadózó
vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szabályai szerint vele biztosítási kötelezettséggel
járó jogviszonyban áll. A feltételek megvalósulását a Mehib Zrt. a belső szabályzatában foglalt eljárásnak
megfelelően ellenőrzi.”
(2) Az R3. 7. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetnél legalább öt éve
rendeltetésszerűen használatban lévő gépek, berendezések exportja esetében, azok származására tekintet nélkül
a Mehib Zrt. kockázatviselése kiterjedhet a biztosított export teljes ellenértékére.
(6) A Mehib Zrt. üzletszabályzatában rögzített szabályokat kell alkalmazni a magyar származás igazolására
abban az esetben, ha a 4. §-ban meghatározott biztosítási szerződés az exportirányú külkereskedelmi szerződés
teljesítését megelőző kockázatokat is lefed. Az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és
a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet alapján a segélyhitel-szerződés
alapján folyósított előlegek biztosítása esetében a magyar származás igazolására vonatkozóan az (1)–(3) bekezdést
nem kell alkalmazni.
(7) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározottnál alacsonyabb magyar hányad esetén – amely azonban nem
lehet kevesebb, mint az (1) és (3) bekezdésben meghatározott arány fele – a teljes hitelösszeg abban az esetben
biztosítható, ha az exportügylet megvalósulásához nemzeti érdek fűződik. A nemzeti érdekű fedezetnyújtást jelentő
biztosítási ügylet jóváhagyása a Mehib Zrt. igazgatóságának hatáskörébe tartozik, amelynek során az igazgatóság
Magyarország mindenkor hatályos külgazdasági stratégiájában foglaltakra tekintettel, az ügylet jellemzői közül
a következő szempontokat veszi figyelembe:
a) munkahelyteremtés, munkahelymegőrzés;
b) exportpiac megtartása, megszerzése, további exportbővüléshez való hozzájárulás;
c) a kis- és középvállalkozások versenyképességének elősegítése;
d) a beszállítói lehetőségek kiterjesztése;
e) a hazai hozzáadott érték arányának mértéke a magyar származásúnak minősülő hányadon belül és
f ) környezetvédelmi szempontok, a megújuló energia szektorának erősítése.”

26. §

(1) Az R3. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A tartalék szükséges szintjét a Mehib Zrt. egyedileg, ügyletenként állapítja meg, a számlázott díjak 80%-ának
a biztosított kockázatok lejárati struktúrája alapján meghatározott, időarányosan meg nem szolgált összegében.
Azon exporthitel biztosítások esetében, ahol a díj előre került kiszámlázásra, azonban a hitelfolyósítás nem történik
meg teljes egészében, és emiatt fennáll a díjvisszatérítés lehetősége, a ki nem folyósított összegre eső díj 90%-ára
kell képezni tartalékot.”
(2) Az R3. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Passzív viszontbiztosítási ügylet esetén a biztosító a teljes díjelőírást alapul véve meghatározza a meg
nem szolgált díjak tartalékát, majd a viszontbiztosítási szerződésben rögzített díjmegosztást figyelembe véve
kiszámolja a viszontbiztosítónak át nem adott díj és a viszontbiztosítónak átadott díj alapján a biztosításra és
a viszontbiztosításra jutó meg nem szolgált díjak tartalékát.
(6) Aktív viszontbiztosítási ügylet esetén a viszontbiztosítási szerződésben rögzített díjmegosztást figyelembe véve
a viszontbiztosításba vett díjból kiindulva kell a meg nem szolgált díjak tartalékát megképezni, tekintettel a direkt
biztosító meg nem szolgált díjak tartalékára vonatkozó szabályozására.
(7) A biztosító a meg nem szolgált díjak tartalékának számítási módját és a felhasznált adatokat köteles
egyértelműen dokumentálni. A tartalék képzési szabályait a biztosító által készített tartalékolási szabályzat
tartalmazza.”

27. §		
Az R3. 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Passzív viszontbiztosítási ügylet esetén a biztosító a teljes díjelőírást alapul véve meghatározza a díjvisszatérítési
tartalékot, majd a viszontbiztosítási szerződésben rögzített díjmegosztást és a díjvisszatérítésre vonatkozó
elszámolás szabályozását figyelembe véve kiszámolja a biztosításra és viszontbiztosításra jutó díjvisszatérítési
tartalékot.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 77. szám

2047

(6) Aktív viszontbiztosítási ügylet esetén a viszontbiztosítási szerződésben rögzített díjmegosztást és
a díjvisszatérítésre vonatkozó elszámolás szabályozását figyelembe véve, a viszontbiztosításba vett díjból
kiindulva kell a díjvisszatérítési tartalékot megképezni, tekintettel a direkt biztosító díjvisszatérítésre vonatkozó
szabályozására.
(7) A Mehib Zrt. díjvisszatérítési tartalék számítási módját és a felhasznált adatokat egyértelműen dokumentálja.
A tartalék képzési szabályait a biztosító által készített tartalékolási szabályzat tartalmazza.”
28. §		
Az R3. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A biztosítási esemény bekövetkeztének és a kár összegének bizonyítása a biztosított kötelezettsége.
A Mehib Zrt. nem ismerhet el olyan kárigényt, amely a teljes kárigény tényleges értékét, illetve a biztosítottnak
az exportirányú külkereskedelmi szerződés vagy a hitelmegállapodás alapján járó összeget meghaladja, ide nem
értve azokat az eseteket, amikor a 6. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint az általános szerződési feltételek
nem tartalmazzák a mentesülést arra az esetre, ha a kár a szerződés teljesítésében részt vevők szerződésben
meghatározott kötelezettségeinek nem teljesítéséből vagy nem szerződésszerű teljesítéséből ered, továbbá ha nem
tartalmazzák a 17/B. § (4) bekezdésében leírt kárfizetési halasztást.”
29. §		
Az R3. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Devizakövetelés biztosítása esetén – amennyiben a kárfizetés forintban történik – a Mehib Zrt. a kár összegét
az ügyletet lebonyolító hitelintézet által a kárfizetési türelmi idő lejártának, ennek hiányában a követelés
esedékességének napján alkalmazott devizavételi árfolyamon, ennek hiányában a Magyar Nemzeti Bank hivatalos
devizaárfolyamán állapítja meg.”
30. §

(1) Az R3. 17/A. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Közép- és hosszú lejáratú ügyletek és az egyedi módozatokba tartozó rövid lejáratú ügyletek esetén a Mehib Rt. mentesül
a kárfizetési kötelezettség alól, ha)
„d) a kár közvetve vagy közvetlenül az alábbi okok miatt következett be:
da) a biztosított vagy a nevében eljáró személy cselekménye vagy mulasztása,
db) olyan rendelkezés, előírás a biztosított külkereskedelmi vagy hitelszerződésben vagy bármely, a Mehib Zrt.
által előírt, a hitelintézet által vállalt garanciával, egyéb biztosítékokkal kapcsolatos dokumentumokban,
amely a biztosított igényérvényesítési jogait olyan módon korlátozza, hogy a követelés érvényesítésére vagy
végrehajtására vonatkozó bármely peren kívüli, peres vagy nemperes eljárás megindítását kizárja, korlátozza,
illetve amelynek eredményeképpen az adós vagy a biztosíték kötelezettje a tartozás megfizetése alól részben vagy
egészben mentesül,
dc) a biztosítási szerződés megkötését követően a biztosított és az adós által létrejött olyan megállapodás, amely
a követelés kifizetését késlelteti vagy megakadályozza,
dd) szállítói hitel esetében a 6. § (2) bekezdésében meghatározott eset kivételével az exportőr, az alvállalkozók,
társvállalkozók, más szállítók által a szerződésben meghatározott kötelezettségeiknek nemteljesítése, feltéve, hogy
ez nem az 5. § d)–j) pontjában meghatározott biztosítási események következménye.”
(2) Az R3. 17/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés d) pont dd) alpontjában meghatározott ok a 6. § (2) bekezdésében meghatározott megtérítési
igényre vonatkozó megállapodás megkötése esetén nem minősül mentesülési oknak.”

31. §		
Az R3. 17/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 17/A. §-ban foglalt közép- és hosszú lejáratú és az e §-ban foglalt forgalmi típusú módozatokba tartozó rövid
lejáratú ügyletek esetében ha az adós vagy a kezes a követelés jogalapját vagy összegszerűségét vitatja, a Mehib
Zrt. a 6. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott eset kivételével a vitatott összeg vonatkozásában mindaddig
elhalasztja a kárfizetést, amíg a vitát a külkereskedelmi szerződésben vagy a hitelmegállapodásban kikötött
választottbíróság, ezek hiányában az irányadó jog szerinti bíróság jogerős ítélete vagy határozata nem zárja le
a biztosított javára. A Mehib Zrt. a kárfizetést a választottbíróság vagy bíróság jogerős ítéletének vagy határozatának
kézhezvételétől számított 30 napon belül teljesíti.”
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32. §		
Az R3. 18. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(5) Ha ugyanazon adóssal szemben biztosított és nem biztosított követelés is fennáll, az adós általi teljesítést,
a kármegtérülést, valamint az (1) bekezdésben meghatározott költségeket és ráfordításokat a biztosított és a nem
biztosított hányad arányában kell elszámolni.”
33. §		
Az R3. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Átruházási kötelezettsége keretében a biztosított a kárfizetéssel egyidejűleg köteles az ügylettel kapcsolatos
lejárt biztosított követelését – a kártérítés önrésszel növelt összegének erejéig – a követelés érvényesítésének
jogával együtt a Mehib Zrt.-re mint az állam megbízottjára engedményezni. Az átruházási kötelezettség
– a kárfizetés önrésszel növelt összegén túl – kiterjed a kárigény-bejelentés összegéből a biztosítási szerződés
rendelkezései szerint levont biztosított követelésekre is. A biztosított az átruházási kötelezettsége keretében
az e bekezdésben foglaltakon túl köteles a biztosított ügylettel kapcsolatos biztosítékait az átruházott követelés
összegének erejéig a Mehib Zrt.-re átruházni. A biztosított köteles
a) az adóst az átruházás megtörténtéről értesíteni,
b) az adóshoz intézett értesítés másolatát a Mehib Zrt.-hez eljuttatni,
amennyiben ezekre a Biztosító az átruházási kötelezettsége keretében írásban utasítja, továbbá
c) a Mehib Zrt. által megkívánt nyilatkozatokat megtenni.”
34. §		
Az R3. 21. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az Európai Unió Tanácsa által létrehozott, exporthitelezéssel foglalkozó csoport, valamint az Európai Bizottság
illetékes Főigazgatósága felé fennálló, az Európai Unió jogszabályai által meghatározott adatszolgáltatási,
bejelentési kötelezettségeket – az előírt formában, tartalommal és határidőben – a Mehib Zrt. végzi, amelynek
jogosult a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársasággal közösen eleget tenni. A Mehib Zrt.
az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben eljár ezekben a testületekben. A Mehib Zrt.-nek a jelen rendelet hatálya
alá eső, közép- és hosszú lejáratú, azaz a kétéves és két éven túli lejáratú szállítói, illetve vevőhiteleket magában
foglaló ügyleteire a 2. számú melléklet 5.1. pontjában foglalt eljárásokat le kell lefolytatnia. A Mehib Zrt. a 2. számú
melléklet 5.2. pontjában foglalt eljárásokat lefolytatja, ha az adott eljárás lefolytatásának feltételei fennállnak.
A Mehib Zrt. közép- és hosszú lejáratú ügyleteinél a jelen rendeletben rögzített biztosítási feltételektől eltérő
feltételeket alkalmazhat, feltéve, hogy az ilyen esetekben a 2. számú melléklet 1. és 2. pontjában foglalt kötelező
bejelentési eljárásokat lefolytatja.
(4) A Mehib Zrt. köteles teljesíteni az OECD Kereskedelmi és Mezőgazdasági Igazgatósága által meghatározott
adatszolgáltatási, valamint bejelentési kötelezettségeket, amelynek jogosult a Magyar Export-Import Bank
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal közösen eleget tenni. A Mehib Zrt. az e rendelet hatálya alá tartozó
ügyekben eljár az OECD-ben.”
35. §

(1) Az R3. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R3. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

36. §		
Az R3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

2. § (1) bekezdés k) pontjában a „Mehib Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
2. § (1) bekezdés p) pontjában a „Mehib Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
2. § (1) bekezdés u) pontjában a „Mehib Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
3. §-át követő alcím címében a „Mehib Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „Mehib Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
4. § (1) bekezdés f ) pontjában a „3. § e) pontjában” szövegrész helyébe a „3. § b) és c) pontjában” szöveg,
5. § n) pontjában a „Mehib Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
7. § (1) bekezdés a) pontjában a „Mehib Rt.” szövegrészek helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
7. § (1) bekezdés b) pontjában a „Mehib Rt.” szövegrészek helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
7. § (1) bekezdés c) pontjában a „Mehib Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
7. § (1) bekezdés d) pontjában a „Mehib Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
7. § (1) bekezdés e) pontjában a „Mehib Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
7. § (1) bekezdés f ) pontjában a „Mehib Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
7. § (3) bekezdésében a „Mehib Rt.” szövegrészek helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
7. § (4) bekezdés a) pontjában a „Mehib Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
lép.
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7. § (4) bekezdés b) pontjában a „Mehib Rt.” szövegrészek helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
7. § (8) bekezdésében a „Mehib Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
7. § (9) bekezdésében a „Mehib Rt.” szövegrészek helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg, a „Mehib Rt.-hez” szövegrész
helyébe a „Mehib Zrt.-hez” szöveg,
7. § (10) bekezdésében a „Mehib Rt.” szövegrészek helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg, a „Mehib Rt.-nek” szövegrész
helyébe a „Mehib Zrt.-nek” szöveg, a „Mehib Rt.-hez” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.-nek” szöveg,
9. § (1) bekezdésében a „Mehib Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
9. § (2) bekezdésében a „Mehib Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
9. § (3) bekezdésében a „Mehib Rt.” szövegrészek helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
9. § (4) bekezdésében a „Mehib Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
9. § (5) bekezdésében a „Mehib Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
9. § (6) bekezdésében a „Mehib Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
10. § (1) bekezdésében a „Mehib Rt.” szövegrészek helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
10. § (2) bekezdésében a „Mehib Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
10. § (3) bekezdésében a „Mehib Rt.” szövegrészek helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
11. § (1) bekezdésében a „Mehib Rt.” szövegrészek helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
11. § (3) bekezdésében a „Mehib Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
11. § (5) bekezdésében a „Mehib Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
12. § (1) bekezdésében a „Mehib Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
13. § (1) bekezdésében a „Mehib Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
17. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „Mehib Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
17. § (6) bekezdésében a „Mehib Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
17. § (7) bekezdésében a „Mehib Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
17/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „Mehib Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
17/B. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „Mehib Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
17/B. § (5) bekezdésében a „Mehib Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
18. § (1) bekezdésében a „Mehib Rt.” szövegrészek helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
18. § (2) bekezdésében a „Mehib Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
18. § (3) bekezdésében a „Mehib Rt.” szövegrészek helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
18. § (4) bekezdésében a „Mehib Rt.” szövegrészek helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
18. § (6) bekezdésében a „Mehib Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
19. § nyitó szövegrészében a „Mehib Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
19. § c) pontjában a „Mehib Rt.” szövegrészek helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
19. § h) pontjában a „Mehib Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
20. § (2) bekezdés a) pontjában a „Mehib Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
20. § (2) bekezdés b) pontjában a „Mehib Rt.” szövegrészek helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg, a „Mehib Rt.-t”
szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.-t” szöveg,
20. § (4) bekezdésében a „Mehib Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
20. § (5) bekezdésében a „Mehib Rt.-nek” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.-nek” szöveg,
20. § (6) bekezdésében a „Mehib Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
20. § (7) bekezdésében a „Mehib Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
21. § (2) bekezdésében a „Mehib Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
21. § (5) bekezdésében a „MEHIB Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
21. § (6) bekezdésében a „Mehib Rt.” szövegrészek helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
21. § (7) bekezdésében a „Mehib Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
2. számú melléklet 2. pont d) alpontjában a „Mehib Rt.” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.” szöveg,
2. számú melléklet 4. pontjában a „Mehib Rt.-nek” szövegrész helyébe a „Mehib Zrt.-nek” szöveg
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37. §		
Hatályát veszti az R3.
a)
5. § l) pontja,
b)
7/A. §-a,
c)
17/A. § (4) bekezdése,
d)
21. § (8) és (10) bekezdése,
e)
22. § (7) bekezdés a) pontja,
f)
4. melléklete.

4. Záró rendelkezések
38. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
39. §		
Ez a rendelet
a)
a közép- és hosszú lejáratú fedezettel rendelkező ügyletek exporthitel-biztosításával kapcsolatos főbb
rendelkezések összehangolásáról szóló, 1998. május 7-i 98/29/EK tanácsi irányelv,
b)
a hivatalosan támogatott exporthitelek terén bizonyos iránymutatások alkalmazásáról, valamint
a 2001/76/EK és a 2001/77/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. november 16-i
1233/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke, az I. Melléklet 1. és 2. pontja, valamint
II. Melléklete
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 126/2020. (IV. 16.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A piacképes kockázatú országok jegyzéke
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a rövid lejáratú exporthitel-biztosításokra
történő alkalmazásáról szóló, a tagállamokhoz címzett bizottsági közlemény mindenkor hatályos melléklete szerinti
országok.”

2. melléklet a 126/2020. (IV. 16.) Korm. rendelethez
1. Az R3. 2. számú melléklet 1. pont a)–d) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Előzetes értesítés tájékoztatás céljából)
„a) Amennyiben a Mehib Zrt. egy bizonyos ügyletre vagy ügyletcsoportra, egy bizonyos ágazatra vagy ágazatokra,
egy bizonyos országra vagy országokra, vagy teljes rendszerére vonatkozóan e rendelet rendelkezéseinél
kedvezőbb fedezeti feltételek nyújtásával el szándékozik térni, döntése hatálybalépését megelőzően legalább
hét munkanappal értesíteni köteles e szándékáról az Európai Unió tagállamában lévő export-hitelügynökségeket
(a továbbiakban: ECA) és az Európai Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság), megjelölve a tervezett eltérés okát,
amely lehet például a nemzetközi versenyhez történő igazodás, és közölnie kell a felszámításra kerülő megfelelő
díjmértéket.
b) Amennyiben a Mehib Zrt. az 5. pont 5.1. alpont b) alpontja szerinti értesítés kötelezettség teljesítése során
bejelentett éves fedezeti politikája szerinti éves értesítésében megadottnál alacsonyabb díjat szándékozik
felszámítani, döntése hatálybalépését megelőzően legalább hét munkanappal értesíteni köteles e szándékáról
a többi ECA-t és a Bizottságot.
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c) Amennyiben a Mehib Zrt. egy másik biztosítónak az a) és b) alpont szerinti értesítését követően a kezdeményező
értesítőénél kedvezőbb feltételeket kíván nyújtani, döntése hatálybalépését megelőzően legalább hét nappal
értesíteni köteles e szándékáról a többi ECA-t és a Bizottságot, megjelölve az általa felszámítani szándékozott
díjmértéket.
d) Amennyiben a Mehib Zrt. egy országra vagy egy adott országcsoportra kétoldalú politikai vagy nemzeti érdekből
kivételesen olyan országbeli adósokkal kötött ügyletekre kíván fedezetet nyújtani, amelyekre rendes esetben nem
nyújt fedezetet, döntése hatálybalépését megelőzően legalább hét munkanappal értesíteni köteles e szándékáról
a többi ECA-t és a Bizottságot, megadva az általa felszámítani szándékozott díjmértéket.”
2. Az R3. 2. számú melléklet 2. pont a)–c) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Utólagos értesítés tájékoztatás céljából)
„a) Amennyiben a Mehib Zrt. úgy dönt, hogy egy bizonyos ügyletre vagy ügyletcsoportra, egy bizonyos ágazatra
vagy ágazatokra, egy bizonyos országra vagy országokra, vagy teljes rendszerére e rendelet rendelkezéseinél
kedvezőtlenebb fedezeti feltételek nyújtásával el szándékozik térni, legkésőbb január 31-éig az előző évre
vonatkozóan tájékoztatni köteles a többi ECA-t és a Bizottságot.
b) Amennyiben a Mehib Zrt. úgy dönt, hogy az 5. pont 5.1. alpont b) alpontja szerinti éves értesítésében közzétett
országonkénti fedezeti politikájának egy vagy több elemét módosítja, erről azonnal értesíti a többi ECA-t és
a Bizottságot.
c) Amennyiben a Mehib Zrt. az 1. pont a), illetve b) alpontja szerinti értesítést követően úgy dönt, hogy ugyanazokat
a feltételeket nyújtja, mint a kezdeményező értesítő, erről azonnal értesíti a többi ECA-t és a Bizottságot.”
3. Az R3. 2. számú melléklet 5. pont 5.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(További értesítési eljárások)
„5.1. Éves értesítés tájékoztatás céljából
a) Minden év végén, de legkésőbb a következő év április 30-áig, minden biztosító visszamenőleges alapon jelentést
küld a többi ECA-nak és a Bizottságnak előző évi tevékenységéről. E jelentésnek ki kell terjednie valamennyi adós
országra, és tartalmaznia kell ezen országok mindegyikére vonatkozóan:
– a biztosító által ajánlott garancia biztosítások teljes összegét,
– a biztosító teljes fennálló kinnlevőségét az önrészesedést leszámítva, a közép- és hosszú lejáratú (két év és két
éven túli lejáratú szállítói, illetve vevőhiteleket magában foglaló) ügyletek összegei alapján meghatározva,
– a beszedett díjat,
– a megtérülések összegét és
– a kárfizetések összegét.
b) Minden év elején legkésőbb január 31-ig minden biztosító a Mehib Zrt. jelentést küld a többi ECA-nak és
a Bizottságnak a következő évre tervezett, vagy a következő évben alkalmazandó fedezeti politikájáról, beleértve
a felső határok fajtáját és szintjét csakúgy, mint azokat a feltételeket, amelyeket a biztosító a következő évben
a fedezetet illetően szokásosan megszabni szándékozik.”
4. Az R3. 2. számú melléklet 5. pont 5.2. alpont a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(További értesítési eljárások
Értesítés döntés céljából)
„a) Uniós exportőrök vagy bankok egymással versengő ajánlata esetén a Mehib Zrt. azonnal válaszol egy másik
közreműködő biztosító arra irányuló információkérésére, hogy milyen a szóban forgó ügyletbeli adósnak e rendelet
2. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottak szerinti státusa.
b) Az adós státusát illető vita esetén a közreműködő biztosítók a rendelkezésre álló információkat a többi
ECA számára hozzáférhetővé teszik, hogy megállapodjanak egy kölcsönösen elfogadott státusban.”
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A Kormány 127/2020. (IV. 16.) Korm. rendelete
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet során a Magyar Export-Import Bank
Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény
eltérő rendelkezéseiről
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 9. § 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. §		
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet (a továbbiakban:
veszélyhelyzet) megszűnéséig a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Exim tv.) rendelkezéseit az e rendeletben foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.
2. §		
Nem alkalmazható az Exim tv. 1. § (5a) bekezdés 5–7. pontja.
3. §		
Az Exim tv. 2. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (a továbbiakban: Eximbank) a magyar áruk és szolgáltatások exportjához, a beszállítói
ügyletekhez, az exportcélú befektetésekhez, a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet nemzetközi
versenyképességet
javító
befektetéseihez,
beruházásaihoz,
forgóeszközigényeihez,
a
nemzetközi
segélyügyletekhez, a magyar befektetők külföldi befektetéseihez, valamint az importhoz, továbbá Magyarországon
megvalósuló külföldi beruházásokhoz és azok érdekében létrejött jogviszonyokhoz kapcsolódó, az Exim tv.
2. § (1) bekezdés a)–h) pontja szerinti pénzügyi szolgáltatási tevékenységet, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási
tevékenységet és befektetési szolgáltatási tevékenységet, továbbá kezesség- és garanciavállaláshoz kapcsolódóan
pénzügyi szolgáltatás közvetítését végzi.
4. §

(1) Az Eximbank jogosult bel- és külföldi alternatív befektetési alap alapításához vagy ahhoz történő csatlakozáshoz
kapcsolódóan befektetési jegyet jegyezni vagy megszerezni.
(2) Az Eximbank jogosult alternatív befektetési alapkezelőt alapítani vagy abban részesedést szerezni.

5. §		
A veszélyhelyzet megszűnéséig, de legkésőbb 2020. december 31-ig az Exim tv. 2. § (2a) bekezdésétől eltérően
az ügyfél az Eximbank által folyósított kölcsönt bármely pénzügyi intézmény által folyósított kölcsön kiváltására is
fordíthatja, ha a kiváltandó kölcsön megfelel az Exim tv. 2. § (1) bekezdésében meghatározott hitelcéloknak.
6. §		
Az Exim tv.-nek az Eximbank által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciaügyletre vonatkozó
rendelkezéseit az Eximbank által kormányrendeletben előírt feltételekkel vállalt készfizető kezességre is alkalmazni
kell.
7. §		
Az Exim tv. 21. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó
prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 575/2013/EU rendelet) 395. cikk (1) bekezdésétől eltérően
hitelintézetnek nem minősülő egy ügyféllel vagy ügyfélcsoport nem hitelintézet tagjával szembeni kitettség
értékének az együttes összege nem haladhatja meg az Eximbank szavatoló tőkéjének harmincöt százalékát.
A hitelintézetekkel szembeni – ügyfelenként vagy ügyfélcsoportonként külön számított – kitettség érték összege
nem haladhatja meg az Eximbank szavatoló tőkéjének kétszáz százalékát. Az 575/2013/EU rendelet I. melléklet
4. pontja szerinti „Alacsony kockázatú kategóriába” sorolandók azok a mérlegen kívüli kötelezettségvállalások,
amelyekből a kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó fedezet még nem érvényesíthető állapota miatt az Eximbank
belső szabályzata szerint lehívás, folyósítás nem valósulhat meg.
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8. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 9. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

9. §		
A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A külgazdasági és külügyminiszter 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelete
a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról
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 17. alpontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés
2. pontjában feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. §		
E rendelet hatálya a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás
fejezeti kezelésű előirányzat (a továbbiakban: előirányzat) kezelésére és felhasználására terjed ki, amely
felhasználásra vonatkozó alapvető szabályokat az 1. melléklet tartalmazza.
2. §

(1) A jelen rendelet szerinti támogatás (a továbbiakban: versenyképesség-növelő támogatás) az Európai Unió
működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és az Európai
Bizottságnak a COVID-19 vírusjárvány idején a gazdaság segítése érdekében bevezethető állami átmeneti
támogatási intézkedésekre vonatkozó átmeneti keretszabályra vonatkozó közlemény (a továbbiakban: Közlemény)
3.1. szakaszának szabályaival összhangban nyújtható.
(2) A versenyképesség-növelő támogatás vissza nem térítendő, költségvetési támogatás formájában nyújtható.
(3) A versenyképesség-növelő támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában csak abban az esetben
halmozható az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti
egyéb állami támogatással, ha az nem vezet a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági
rendeletben (HL L 187., 2014. 06. 26., 1. o.) (a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet), más állami
támogatási tárgyú európai uniós jogszabályban vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott
legmagasabb támogatási intenzitás vagy támogatási összeg túllépéséhez.

2. Értelmező rendelkezések
3. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
a támogatás odaítélésének időpontja: a támogatói okirat kiállításának az időpontja;
2.
acélipar: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 43. pontja szerinti acélipar;
3.
állami támogatás: az Atr. 2. § 1. pontja szerinti támogatás;
4.
átlagbér: a pályázónak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 79. §-ában meghatározott ráfordításának egy
főre vetített mértéke;
5.
elsődleges mezőgazdasági termelés: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 9. pontja szerinti termelés;
6.
kereskedelmi tevékenység: bármely termék értékesítési célú birtoklása, megvételre való felkínálása, leszállítása
vagy egyéb módon történő forgalmazása, ha az üzletszerűen és a kifejezetten erre a célra szolgáló,
elkülönített helyiségben vagy kifejezetten erre a célra szolgáló elektronikus rendszeren keresztül történik;
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7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
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mezőgazdasági termék: az EUMSz I. mellékletében felsorolt termékek, a halászati és akvakultúra-termékek
piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint
a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1379/2013/EU rendelet) I. mellékletében felsorolt halászati és
akvakultúra-termékek kivételével;
nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetben levő vállalkozás;
szállítási ágazat: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 45. pontja szerinti szolgáltatás;
szénipar: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított és
a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami átmeneti támogatásról szóló, 2010. december 10-i
2010/787/EU tanácsi határozatban (HL L 336., 2010. 12. 21., 24. o.) pontosított nemzetközi kodifikációs
rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű, A. és B. csoportba sorolt szén
kitermelésével kapcsolatos tevékenység;
szintetikusszál-ipar: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti szintetikusszál-ipar;
támogató: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.) 1. melléklet 17. pontjában megjelölt személy;
turisztikai tevékenység: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 47. pontja szerinti turisztikai
tevékenység, beleértve az egészségturizmust;
bázislétszám: a pályázó átlagos állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban;
beruházás: tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzése;
a beruházás megkezdése:
a)
építési munka esetén az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,
b)
tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén a vállalkozás általi első jogilag kötelező
érvényűnek tekintett megrendelés napja,
c)
olyan egyéb kötelezettségvállalás, amely a beruházást visszafordíthatatlanná teszi,
d)
létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja vagy
e)
az a)–d) pontok közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont, azzal,
hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi
a beruházás elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése;
középvállalkozás: az általános csoportmentességi rendelet I. mellékletében meghatározott feltételeket
teljesítő vállalkozás;
nagyvállalkozás: az általános csoportmentességi rendelet I. mellékletében meghatározott feltételeket nem
teljesítő vállalkozás.

II. FEJEZET
A VERSENYKÉPESSÉG-NÖVELŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER SZEREPLŐI ÉS FELADATAIK
3. A támogató
4. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
támogatói okirat kibocsátása során a támogató kötelezettségvállalóként felelős az eljárás során felmerülő szakmai
és szakmastratégiai kérdés megvizsgálásáért, az ehhez kapcsolódó és ebből adódó eljárási, igazgatási feladatok
ellátásáért és előkészítéséért, valamint valamennyi egyéb, az eljárások során felmerülő, az előirányzatot érintő
pénzügyi kérdésekért, a támogatói okirat, annak módosításai és a kapcsolódó dokumentumok pénzügyi és jogi
szempontú vizsgálata és ellenjegyzése kivételével.
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4. A lebonyolító szerv
5. §

(1) Az előirányzat lebonyolító szerve a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság.
(2) A lebonyolító szerv
a)
ellátja
aa)
a pályázatértékelési, a döntés-előkészítői, a támogatói okiratok kibocsátásával és módosításával
összefüggő előkészítő feladatokat,
ab)
a nyilvántartási és előrejelzési feladatokat,
ac)
a támogatott tevékenység végrehajtásának szakmai ellenőrzési feladatait, ideértve a helyszíni
ellenőrzéseket is,
ad)
a folyamatlezárási tevékenységet,
ae)
a szerződésekkel összefüggő adatkezelési, adatfeldolgozási és a támogató megkeresése alapján
a részére történő adatszolgáltatási feladatokat,
af )
az előirányzattal kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatokat, részt vesz a beszámoló
összeállításában,
ag)
az előirányzathoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat,
a kötelezettségvállalások tekintetében az érvényesítési, utalványozási feladatokat, valamint a saját
nyilvántartásai alapján az adatszolgáltatási és az adatkezelési feladatokat,
ah)
a versenyképesség-növelő támogatásból megvalósuló támogatott tevékenység kapcsán felmerülő
költségek elszámolhatóságát igazoló ellenőrzési feladatokat, beleértve a teljesítésre, és a kifizetés
jogosságának vizsgálatára vonatkozó feladatokat is,
ai)
a támogatói okiratok, módosításaik, illetve a kapcsolódó dokumentumok teljes körű jogi és
pénzügyi szempontú vizsgálatát és szakmai, jogi illetve – az Ávr. 55. § (2) bekezdés j) pontja szerinti
személy általi – pénzügyi ellenjegyzését,
b)
ellátja a versenyképesség-növelő támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzési feladatokat,
c)
kivizsgálja a kedvezményezett által benyújtott kifogást, és javaslatot tesz a támogató részére a kifogás
elbírálásához,
d)
gondoskodik a támogatói okiratok lezárásáról, végzi az előirányzathoz kapcsolódó követeléskezelési
feladatokat.

III. FEJEZET
AZ ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI
5. A versenyképesség-növelő támogatásban részesíthetők köre
6. §		
Versenyképesség-növelő támogatás a Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező
gazdasági társaság részére az 1. mellékletben foglaltak szerint nyújtható.

6. A támogatható tevékenységek köre
7. §		
Versenyképesség-növelő támogatás a 8. §-ban meghatározottak kivételével bármely iparágban és gazdasági
területen nyújtható.
8. §

(1) Az Ávr. 81. §-ában meghatározottakon kívül e rendelet alapján nem nyújtható versenyképesség-növelő támogatás
a)
acélipari tevékenységhez,
b)
a hajógyártásban folytatott tevékenységhez,
c)
a széniparban folytatott tevékenységhez,
d)
a szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
e)
az ellenszolgáltatás fejében végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy
áruszállítási szolgáltatás nyújtásához,
f)
elsődleges mezőgazdasági termeléshez,
g)
az 1379/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-ágazatban történő projekthez,
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h)
i)
j)
k)
l)

energiatermelést, energiaszolgáltatást szolgáló projekthez,
kereskedelmi tevékenységhez,
koncesszióköteles körbe tartozó tevékenységet megvalósító projekthez,
turisztikai tevékenységre irányuló projekthez,
exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az értékesítési hálózat kialakításával és
működtetésével vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal
kapcsolatban.
(2) E rendelet alapján nem nyújtható továbbá versenyképesség-növelő támogatás
a)
azon pályázó részére, amely nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban pályázat benyújtásakor,
vagy aki nem nyújt be teljes bizonyító erejű nyilatkozatot arról, hogy nem áll fenn köztartozása, és arról, hogy
vállalja, hogy kéri a felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba,
b)
azon pályázó részére, amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének a pályázat
benyújtásakor,
c)
olyan pályázónak vagy olyan vállalkozás kapcsolt vállalkozásának, amely az Európai Bizottság korábbi,
Magyarországnak címzett határozata alapján jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen
támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték, és ezen visszafizetési
kötelezettségének nem tett eleget.
(3) A mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára akkor nyújtható
versenyképesség-növelő támogatás, ha a támogatás mértéke nem függ a támogatás mezőgazdasági termék
elsődleges termelője részére történő teljes vagy részleges átadásától, és a támogatás mértékét nem az elsődleges
termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján
határozzák meg.

7. A versenyképesség-növelő támogatás nyújtásának feltételei
9. §		
A versenyképesség-növelő támogatást az a közép- vagy nagyvállalkozás veheti igénybe, amely
a)
igazolja, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, de a koronavírusjárvány következtében azzá vált, vagy egyéb pénzügyi vagy gazdasági nehézségei támadtak,
b)
igazolja, hogy a koronavírus-járvány miatt, azzal ok-okozati összefüggésben az értékesítés nettó árbevétele
vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett,
c)
nyilatkozik arról, hogy nem felelős a gazdasági visszaesésért és a tőle elvárható gondossággal járt el,
d)
nyilatkozik arról, hogy a felmerült veszteségekre nincs biztosítása, vagy a biztosítás alapján nincs lehetőség
a felmerült károk teljes megtérítésére,
e)
vállalja, hogy a bázislétszámát a beruházás befejezéséig, de legalább 2020. december 31-ig fenntartja,
f)
vállalja, hogy 2021. június 30-ig legalább 150 000 euró értékű beruházást valósít meg Magyarországon,
g)
nyilatkozik, hogy a pályázata benyújtását megelőzően nem kezdte meg a beruházást.

8. A versenyképesség-növelő támogatás mértéke
10. §

(1) A versenyképesség-növelő támogatás támogatástartalma a Közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb
támogatásokkal együtt vállalkozásonként – az adott tagállamban lévő vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is
figyelembe véve – nem haladhatja meg a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget, azzal, hogy a beruházás
értékéhez igazodik.
(2) Ha a beruházás értéke
a)
150 000 euró és 300 000 euró között van, a versenyképesség-növelő támogatás összege a beruházás
értékének 30%-a,
b)
300 001 euró és 500 000 euró között van, a versenyképesség-növelő támogatás összege a beruházás
értékének 40%-a,
c)
500 000 euró felett van, a versenyképesség-növelő támogatás összege a beruházás értékének 50%-a.
(3) Az e fejezetben meghatározott összegek a pályázat benyújtását megelőző hónap utolsó munkanapján érvényes,
a Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyam alapján számítandók át forintra.
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9. A versenyképesség-növelő támogatás nyújtása
11. §

(1) A versenyképesség-növelő támogatás nyújtása pályázati úton történik. A pályázati kiírást a támogató közzéteszi
a saját és a lebonyolító szerv internetes honlapján.
(2) A versenyképesség-növelő támogatás igénylése a lebonyolító szerv részére megküldött, aláírt pályázat
benyújtásával történik.
(3) A versenyképesség-növelő támogatás 100%-os támogatási előlegként, egy összegben, forintban kerül kifizetésre.
(4) A kedvezményezett a versenyképesség-növelő támogatás felhasználásáról szóló beszámolót az Ávr. 93. §
(1a) bekezdése szerint a kötelezettségvállalási időszak lejártát követően nyújtja be.
(5) A támogatás biztosítéka az Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerint kerül megállapításra.

12. §

(1) A versenyképesség-növelő támogatásról támogatói okirat 2020. december 31-ig bocsátható ki.
(2) A versenyképesség-növelő támogatás tekintetében érvényesíteni kell az Ávr. 101. §-ában foglalt iratmegőrzési
kötelezettséget.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
13. §		
Az egyedi versenyképesség-növelő támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait a Közlemény 34. pontja
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 az e kormányrendelet alapján nyújtott versenyképesség-növelő támogatásoknak az Atr.
6. melléklete szerinti adatait.
14. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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