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Kormányrendeletek

A Kormány 220/2020. (V. 22.) Korm. rendelete
az iskolák 2020. júniusi működéséről
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
az 5. § 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. Az iskolák 2020. júniusi működése
1. §

(1) Az iskolák – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2020. június 2. és 2020. június 15. között továbbra is
tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működnek azzal, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarend
tapasztalatai alapján egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás szervezhető a tanulók felzárkóztatása céljából.
(2) 2020. június 2. és 2020. június 26. között minden általános és középfokú iskola megszervezi a tanulók felügyeletét.
A felügyelet keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás,
fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás tartható.
(3) Ha a tanuló a lakóhelyétől eltérő településen jár iskolába, és a saját intézményében nem tud tanulófelügyeletben
részt venni, felügyeletének ellátását a lakóhelye szerinti településen működő iskola nem tagadhatja meg.
(4) A szakképzést folytató iskolák 2020. június 2-ától a veszélyhelyzetet megelőzően alkalmazott nappali vagy esti
munkarendben, vagy tantermen kívüli, digitális munkarendben egyaránt működhetnek az iskola vezetőjének
döntése szerint.

2. Gyermekétkeztetés
2. §		
Az iskolákban 2020. június 26-áig az intézményi gyermekétkeztetést a tanítási év szabályai szerint kell biztosítani.
A felügyeletet igénybe nem vevő tanulók számára a szünidei gyermekétkeztetést a tanítási szünetre vonatkozó
szabályok szerint kell biztosítani.

3. Adatszolgáltatás
3. §		
Az iskolai tanulófelügyeletben részt vevő gyermekek, tanulók számáról az iskolák naponta szolgáltatnak adatot
a KIR rendszer használatával, a KIR rendszerben meghatározott adattartalommal.

4. Záró rendelkezések
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2020. június 2. napján lép hatályba.
(2) Az 5. § 2020. június 16. napján lép hatályba.

5. §		
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 221/2020. (V. 22.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt a köznevelési intézmény működési engedély iránti kérelmének benyújtási
határidejéről
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 veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre (a továbbiakban:
veszélyhelyzet) tekintettel a működési engedély iránti kérelem
a)
új iskola indítása esetén, valamint
b)
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (7) bekezdése szerinti esetben
– a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 39. §
(5) bekezdésében foglaltaktól eltérően – 2020-ban június 30-áig nyújtható be a kormányhivatalhoz.
(2) Ha jogszabály az iskola pedagógiai programjának részeként a szakképzésről szóló törvény szerinti
programkövetelménynek való megfelelés biztosítását írja elő, a programkövetelményre vonatkozó javaslatot
a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 30. § (1) bekezdésétől eltérően e rendelet hatálybalépését követő
naptól lehet benyújtani a szakképzésért felelős miniszternek.
(3) Az (1) bekezdés szerinti engedélyezési eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő harminc nap.

2. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott 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 222/2020. (V. 22.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során az egyes pedagógusminősítési eljárások lefolytatásáról és az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzésekről
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 7. § 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 veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre (a továbbiakban:
veszélyhelyzet) tekintettel
a)
a Gyakornok minősítő vizsgáját, ideértve a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező
nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy helyi értékelési szabályzat
alapján lebonyolított minősítő vizsgáját is,
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b)

a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló minősítési eljárásban a foglalkozás vagy az óra látogatását és
a portfólióvédést, valamint
c)
a Mesterpedagógus fokozatra irányuló pályázati eljárásban a mesterpedagógusi pályázat bemutatását és
védését
a 2020/2021. tanítási év végéig kell megszervezni, amennyiben annak eredeti időpontja a veszélyhelyzet
időtartamára esne.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a gyakornoki idő meghosszabbodik az eljárás lezárultának időpontjáig.
2. §		
Az 1. §-ban foglaltaktól eltérően
a)
a Pedagógus I. fokozatot célzó minősítő vizsgán részt vevő pedagógusok közül annak, akinek határozott
időre szóló közalkalmazotti kinevezése vagy munkaszerződése 2020. augusztus 31-ig jár le, vagy
b)
az a Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatot célzó minősítő vizsgán vagy minősítési eljárásban részt vevő
pedagógus, aki 2020-ban született gyermekére vagy e rendelet hatálybalépésekor fennálló várandósságára
tekintettel 2020. szeptember 1-jét követően szülési szabadságot vagy gyermek gondozása, ápolása céljából
fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe,
és a minősítő vizsgát vagy a minősítési eljárást 2018-ban vagy 2019-ben megkezdte, az Oktatási Hivatalhoz
(a továbbiakban: Hivatal) 2020. június 10-ig benyújtott kérelme alapján a Hivatal 2020. július 31-ig megszervezi
a 3. §-ban meghatározottak szerint lefolytatandó minősítő vizsgát vagy minősítési eljárást.
3. §		
A 2. § szerinti minősítő vizsgára és minősítési eljárásra a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a minősítő vizsga és
minősítési eljárás a következő részekből áll:
a)
a portfólió feltöltése,
b)
a portfólió előzetes vizsgálata,
c)
ha a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása – ide nem értve az óvodapszichológus,
iskolapszichológus, pszichológus közvetlen pszichológiai foglalkozását –, a tantermen kívüli digitális
munkarend keretei közt megvalósított foglalkozás vagy tanóra terve, tematikus terve, a foglalkozás- vagy
tanórareflexió elektronikus úton történő megküldése a minősítés kijelölt időpontja előtt legalább tíz nappal
a minősítő bizottság tagjai számára,
d)
az információk értékelése, a feltöltött portfólió és a c) pont alapján megfogalmazott kérdéseknek a minősítés
kijelölt időpontja előtt legalább öt nappal a pedagógus részére történő eljuttatása, az általa a kérdésekre
adott válaszok elektronikus megküldése a minősítés kijelölt időpontjáig a minősítő bizottság tagjai számára,
valamint
e)
a minősítés kijelölt időpontját követően a kérdésekre adott válaszok alapján a végleges értékelés elkészítése.
4. §		
Az előre nem látható, elháríthatatlan oknál fogva elmaradt 2019. évi minősítő vizsgát és minősítési eljárást
a 2020. évben 2020. december 31-ig kell megszervezni, amennyiben az a 2. § szerint nem kerül megszervezésre.
5. §		
A 2020. évre kiadott országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervet nem kell alkalmazni, a 2020. évben nem
teljesített pedagógiai szakmai ellenőrzéseket a 2021. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervben kell
szerepeltetni. A Hivatal a 2021. évre szóló országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervet 2019/2020. tanév végéig
készíti el.
6. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 7. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

7. §		
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 223/2020. (V. 22.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a rendészeti tárgyú szakképzéssel kapcsolatos módosításáról
A Kormány
a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (2) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet] 10/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10/D. § (1) A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ országos illetékességgel végzi az oktatással, képzéssel,
szolgálati állatokkal, szabadidős és sporttevékenységgel, a hivatásos állomány alkalmasságával kapcsolatosan
hatáskörébe utalt, valamint egyéb, jogszabályban és az alapító okiratban meghatározott feladatokat:
a) a rendőrség oktatási, kiképzési stratégiája alapján véleményezi, kidolgozza a rendőrséget érintő oktatási, képzési,
kiképzési szakmai anyagokat,
b) kezeli a képzésekkel, oktatásokkal kapcsolatos beadványokat, kérelmeket, panaszokat,
c) tervezi, szervezi, felügyeli a rendészeti pályára irányítás folyamatát,
d) együttműködik a különböző oktatási és tudományos szervezetekkel,
e) képviseli a rendőrséget az oktatással, tudományos tevékenységgel, képzésekkel kapcsolatos ügyekben,
f ) tervezi, előkészíti, megszervezi és végrehajtja a rendőrség szakképesítést biztosító képzéseit és az azokhoz
kapcsolódó vizsgáztatást,
g) tervezi és előkészíti, valamint az általa lefolytatott képzések vonatkozásában megszervezi és végrehajtja
a rendőrség állománya részére a munkakör betöltéséhez szükséges szaktanfolyamokat, a belső képzéseket,
továbbképzéseket, valamint az ezekhez kapcsolódó vizsgáztatást,
h) elvégzi a képzésekhez, oktatásokhoz kapcsolódó jogszabályokban előírt adminisztrációt,
i) működteti a rendőrség vizsgaközpontját.
(2) A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 89. § (1) és (2) bekezdésében
meghatározott feladatok végrehajtása érdekében a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ döntés-előkészítő
feladatokat lát el.”
2. §		
A 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet a következő 15/D. §-sal egészül ki:
„15/D. § A vagyonkezelői, munkajogi és – a tanulói, illetve felnőttképzési jogviszonyok kivételével – a polgári jogi
jogviszonyok tekintetében, valamint a BBA-2.4.2-2015-00001 azonosító számú, a „Határrendészeti továbbképzési
rendszer” című projekt és a BBA-2.4.2/5-2018-00001 azonosító számú, a „Határrendészeti továbbképzési rendszer 2.”
című projektek tekintetében az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium és Szegedi Rendészeti Szakgimnázium
jogutódja a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ.”

2. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 18. §-a a következő
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően – az ágazatért felelős miniszter kezdeményezésére – a szakképzésért
felelős miniszter a programkövetelményt indokolt esetben akkor is nyilvántartásba veheti, ha a szakmajegyzékben
szereplő szakma képzési és kimeneti követelményében meghatározott szakmai kompetenciák vonatkozásában
harminc százaléknál nagyobb azonosságot vagy hasonlóságot mutatnak.”
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3. Záró rendelkezések
4. §		
Ez a rendelet 2020. július 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 224/2020. (V. 22.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzettel összefüggésben felmerülő munkanélküliségi kockázatokat mérséklő európai uniós
hitelkerethez kapcsolódó állami garanciavállalásról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 4. § 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 szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban:
veszélyhelyzet) megszűnéséig az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
2. §

(1) Az Európai Bizottság által az Európai Unió nevében vállalt, hitelviszonyon alapuló fizetési kötelezettségének
teljesítéséhez és az Európai Unió tagállamainak közös tulajdonában álló pénzügyi intézmény általi hitel vagy
garancia nyújtásához szükséges tagállami fizetési kötelezettség a Kormány egyedi határozata alapján vállalható.
(2) A Kormány által meghatározott kötelezettségvállalási cél, mérték, időtartam és egyéb lényeges feltételek
figyelembevételével ilyen kötelezettség az Európai Bizottsággal, illetve az Európai Unió tagállamainak közös
tulajdonában álló pénzügyi intézménnyel kölcsönösen elfogadott tartalommal és formában vállalható.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség vállalása és teljesítése során az állam nevében a nemzetközi pénzügyi
kapcsolatokért felelős miniszter jár el.
(4) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségből eredően az államot terhelő kifizetés az erre a célra rendelkezésre
álló kiadási előirányzat hiányában vagy annak összegét meghaladóan is teljesíthető. E kifizetést az Áht. 14. §
(4) bekezdés d) pontja szerinti költségvetési fejezetbe kell megtervezni és elszámolni.

3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. §		
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 225/2020. (V. 22.) Korm. rendelete
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében
szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus
elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében
szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében a „2020. június 30-ig”
szövegrész helyébe a „2020. december 31-ig” szöveg lép.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 4/2020. (V. 22.) NVTNM rendelete
az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos és az egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő
programok és összehangolt fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős
kormánybiztos tulajdonosi joggyakorlóként való kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló
gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló
személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 4. melléklet
D:2 és D:3 mezőiben a „2020. május 17.” szövegrész helyébe a „2022. május 17.” szöveg lép.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Bártfai-Mager Andrea s. k.,

		
		

nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli miniszter

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

(1) A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 3. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami
támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat]
„1. 11–13. sora, F:15 mező d) pontja, F:18 mező 1. pontja, F:20 mező a)–d) pontja, 23. sora, 24. sora és 37–39. sora
alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,”
(nyújtható.)
(2) A Rendelet 3. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami
támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat]
„4. F:15 mező d) pontja, F:18 mező 1. pontja, F:20 mező a) pontja és 23. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági
rendelet 13. és 14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás,”
(nyújtható.)
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(3) A Rendelet 3. §-a a következő 21. ponttal egészül ki:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami
támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat]
„21. F:20 mező e) pontja, 23. sora alapján az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret
a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i,
C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: közlemény) 3.1. szakasza szerinti
támogatás”
(nyújtható.)
2. §		
A Rendelet a következő 20/A. alcímmel egészül ki:
„20/A. Átmeneti támogatás
48/A. § (1) Az átmeneti támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) az EUMSz 107. cikk
(1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és a közlemény 3.1. szakaszának szabályaival összhangban
nyújtható.
(2) A támogatás vissza nem térítendő támogatás, hitel és tőke formájában nyújtható, azzal, hogy hitel és tőke
formájában nyújtott támogatás esetén a hitel teljes névértéke vagy a tőke teljes összege tekintendő a 48/C. §
(1)–(3) bekezdés szerinti támogatástartalomnak.
(3) A támogatás a 6. § (7)–(10) bekezdése szerint halmozható egyéb állami támogatással.
(4) A támogatásról támogatási döntés 2020. december 31-ig hozható.
48/B. § Az a vállalkozás részesülhet a támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben
levő vállalkozásnak.
48/C. § (1) A támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal
együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve, a (2) és a (3) bekezdésben
meghatározott kivétellel – nem haladhatja meg a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(2) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén az e tevékenységhez
nyújtott támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal
együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg
a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(3) A halászati és akvakultúra-ágazatban tevékeny vállalkozások esetén az e tevékenységhez nyújtott támogatás
támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként
– a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 120 000 eurónak megfelelő
forintösszeget.
(4) Ha a támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott csekély
összegű támogatásban is részesül vagy részesült, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás
nem csökkenti a támogatás (1)–(3) bekezdés szerinti legmagasabb mértékét.
48/D. § (1) A mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára
a 48/C. § (1) bekezdése szerinti maximális támogatástartalommal nyújtható 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.
(2) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott 48/C. § (2) bekezdése
szerinti támogatás összege nem határozható meg a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján.
48/E. § Ha egy vállalkozás a 48/C. § (1)–(3) bekezdése szerinti ágazatban folytat gazdasági tevékenységet,
a támogatással érintett egyes tevékenységekre irányadó maximális értékhatárokat kell megfelelően alkalmazni
az adott tevékenységre, azzal, hogy a vállalkozás a támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást köteles
vezetni, amelyből a 48/C. § (1)–(3) bekezdése szerinti követelmények ellenőrizhetők. A különböző ágazatot érintő
tevékenységekre irányuló támogatások együttes összege vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait
is figyelembe véve – nem haladhatja meg az érintett ágazatokra a 48/C. § (1)–(3) bekezdése szerint irányadó
értékhatárok közül a magasabb összeget.
48/F. § Az egyedi támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait a közlemény alapján közzé kell tenni
az Európai Bizottság közzétételi adatbázisában. Erre figyelemmel a támogatást nyújtó 2021. február 1-ig továbbítja
az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a támogatásoknak
az Atr. 6. melléklete szerinti adatait.”
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3. §		
A Rendelet 60. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(Az 1. mellékletben foglalt táblázat)
„e) 20. sora, 23. sora az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi
COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú
európai bizottsági közlemény 3.1. szakasza”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)
4. §		
A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
5. §		
A Rendelet
a)
1. mellékletének címében a „2018.” szövegrész helyébe a „2020.” szöveg,
b)
1. mellékletében foglalt táblázat G:26 mezőjében a „társaság” szövegrész helyébe a „társaság, költségvetési
szerv” szöveg és
c)
1. mellékletében foglalt táblázat J:26 mezőjében a „történő kifizetéssel –” szövegrész helyébe a „történő
kifizetéssel, előirányzat-átcsoportosítással –” szöveg
lép.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. §		
Ez a rendelet
a)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,
b)
a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet,
c)
az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi
COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final
számú európai bizottsági közlemény 3.1. szakasza
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
		

Varga Mihály s. k.,

		

pénzügyminiszter

A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 20. sora helyébe a következő sor lép:

(Áht. Azonosító

20.

349562

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoport- Jogcímnév
név

Nagyvállalati
beruházási
támogatások

Előirányzat célja

Az előirányzat célja a nagyvállalkozások, a
középvállalkozások minimum 100 millió forint
elszámolható összköltségű
a) induló vagy új gazdasági tevékenység végzésére
irányuló induló beruházásainak,
b) kutatás-fejlesztési tevékenységének,
c) az a) ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági
beruházásainak,
d) az a) ponthoz kapcsolódó megújuló energia
használatát célzó beruházásainak
a támogatása,
e) bővítő vagy pótló beruházásainak
támogatása, amennyiben a támogatást igénylő
ea) igazolja, hogy a koronavírus-járvány
következtében pénzügyi vagy gazdasági nehézségei
keletkeztek,
eb) igazolja, hogy a koronavírus-járvány miatt, azzal
ok-okozati összefüggésben az értékesítés nettó
árbevétele vagy a megrendelési állományának értéke
legalább 25%-kal visszaesett,
ec) nyilatkozik arról, hogy nem felelős a gazdasági
visszaesésért és a tőle elvárható gondossággal járt el.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és
működtetésével járó költségeket is.

Kifizetésben részesülők köre

1. A támogatás nagyvállalkozások és azon középvállalkozások számára nyújtható, amelyek kapcsolt vállalkozásaival egybeszámított éves átlagos
statisztikai állományi létszáma legkésőbb a támogatott projekt fizikai befejezését követő második üzleti évben eléri a 150 főt, amennyiben
a) a fejlesztendő tevékenység a támogatást igénylő technológiai korszerűsítését célozza és a Központi Statisztikai Hivatal által a feldolgozóipari ág
(TEÁOR 10-33), építőipari ág (TEÁOR 41-43) körébe sorolt ágazat vagy a raktározás, tárolás alágazat (TEÁOR 52.1) valamelyikébe esik, vagy a
nagykereskedelem és kiskereskedelem ágazatok (TEÁOR 46-47) esetén a fejlesztés élőmunka kiváltását eredményező, saját használatra történő
raktárkapacitás bővítésére, automatizálására irányul,
b) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel,
c) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti
évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,
d) a támogatást igénylőnek vagy a támogatást igénylőnek a kapcsolt és partner vállalkozásaival egybeszámított, a támogatási igény benyújtását
megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés vagy a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele
meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
e) a támogatást igénylőnek vagy a támogatást igénylőnek a kapcsolt és partner vállalkozásaival egybeszámított, a támogatási igény benyújtását
megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés vagy a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti
mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
f) a beruházás a támogatást igénylőnél az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző üzleti év éves
nettó árbevételéhez képest,
g) munkahelyteremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházásban érintett székhelyén, telephelyén, fióktelepén vagy
kapcsolt vállalkozásánál új munkahelyet létesít legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 60 napon belül, azzal, hogy az újonnan felvételre kerülő
munkavállaló nem lehet a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a támogatást igénylőnél kölcsönzött munkaerőként dolgozó
munkavállaló, és az újonnan felvételre kerülő munkavállaló legutolsó bejelentett munkahelye nem lehet a támogatást igénylő kapcsolódó
vállalkozásának, partnervállalkozásának vagy a támogatást igénylő természetes személy többségi tulajdonosa közeli hozzátartozójának többségi
tulajdonában álló vállalkozásnak a megvalósítás helyszíne szerinti megyében működő telephelye; az újonnan létesített munkahelyek számába csak azon
munkavállalók számítanak bele, akikkel a támogatást igénylő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonyt létesít,
h) munkahelyteremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő – vagy amennyiben a g) alpontban foglaltak teljesítésénél a kapcsolt vállalkozásnál
létrehozott munkahelyek is figyelembe vételre kerülnek, úgy a kapcsolt vállalkozás is – vállalja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző
12 hónapban meglévő, vagy ha az magasabb, a támogatást igénylő más támogatási szerződésben rögzített létszámvállalásban szereplő
foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát és ennek a beruházás során létrejött tényleges növekményét és a kölcsönzött munkaerőnek a
támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát a kötelező üzemeltetési időszak alatt fenntartja, azzal, hogy a kölcsönzött munkaerő
csökkentésére abban az esetben van lehetőség, ha ezzel egyidejűleg és legalább ezzel megegyező nagyságrendben sor kerül a statisztikai állományi
létszám növelésére is,
i) a támogatást igénylő az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja, és a teljes beruházás megvalósításához szükséges
költségek forrását a támogató számára bemutatja,
j) a támogatást igénylő nagyvállalkozás vállalja, hogy a nagyvállalati méretkategóriát legalább a fenntartási időszak végéig megőrzi,
k) a támogatást igénylő középvállalkozás vállalja, hogy kapcsolt vállalkozásaival egybeszámított éves átlagos statisztikai állományi létszáma a
fenntartási időszak alatt nem csökken 150 fő alá.
2. Nem nyújtható támogatás, ha a támogatási igény
a) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes
hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
b) a d) alpont hatálya alá tartozó vállalkozások kivételével, benyújtójának a kapcsolt vállalkozásaival egybeszámított foglalkoztatotti létszáma eléri
a 12 ezer főt,
c) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a bérleti vagy a
lízingszerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező
üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy a bérleti vagy a lízingszerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín
rendelkezésre állását igazolja,
d) benyújtójában a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja, kivéve az
alábbi szak- és alágazati kódú fejlesztendő tevékenységek esetén: 10.11. Húsfeldolgozás, - tartósítás, 10.13. Hús-, baromfihús készítmény gyártása,
10.89. M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása, 15.11. Bőr, szőrme kikészítése, 16.21. Falemezgyártás, 16.22. Parkettagyártás, 16.23. Épületasztalos-ipari
termék gyártása, 19.20. Kőolaj-feldolgozás, 20.1. Vegyi alapanyag gyártása, 23.6 Beton-, gipsz, cementtermék gyártása, 25.11 Fémszerkezet gyártása,
29.10. Közúti gépjármű gyártása, 29.31. Járművillamossági-, elektronikai készülékek gyártása, 29.32. Közúti jármű alkatrészeinek gyártása.

Támogatás biztosításának módja

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

Támogatási
előleg

előleg
biztosítható

Rendelkezésre bocsátás
módja

egyösszegű
kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel –
időarányosan vagy
teljesítésarányosan

Visszafizetés
határideje

–

Biztosíték

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett
valamennyi – jogszabály
alapján beszedési
megbízással megterhelhető –
fizetési számlájára vonatkozó,
a támogató javára szóló
beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó
felhatalmazó nyilatkozata,
b) bankgarancia,
c) biztosítók által vállalt
garancia vagy készfizető
kezesség,
d) kedvezményezett
tulajdonosa (így különösen
anyavállalat, természetes
személy) által vállalt készfizető
kezesség.

Kezelő szerv

–

Lebonyolító
szerv

igénybe
vehető

Európai uniós
forrásból finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)
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1. melléklet a 2/2020. (V. 22.) PM rendelethez

–

2803

2804
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IX. Határozatok tára

A Kormány 1252/2020. (V. 22.) Korm. határozata
a veszélyhelyzettel összefüggésben felmerülő munkanélküliségi kockázatokat mérséklő európai uniós
hitelkerethez kapcsolódó állami garanciavállalási megállapodás megkötéséről
A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy – szükség szerint az általa kijelölt személy útján – gondoskodjon
a Magyarország Kormánya és az Európai Bizottság között kötendő, a COVID-19-járvány miatt felmerülő
szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköz
(SURE) létrehozásáról szóló, 2020. május 19-i (EU) 2020/672 európai tanácsi rendelettel összefüggő önkéntes
garanciavállalási megállapodás Kormány nevében történő aláírásáról.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1253/2020. (V. 22.) Korm. határozata
a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről szóló
1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat módosításáról
1. A koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről szóló
1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 1. pont a) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[A Kormány
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51. §
(4) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 7. § a), k) és l) pontjában foglalt
intézményeket ide nem értve – valamennyi köznevelési intézmény és szakképző intézmény (a továbbiakban: iskolák)
működési rendjét az alábbiak figyelembevételével határozzák meg:]
„a) 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás – az iskolák 2020. júniusi működéséről szóló
kormányrendeletben foglalt kivétellel – tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre;”
2. A Korm. határozat 1. pont b) alpont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51. §
(4) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 7. § a), k) és l) pontjában foglalt
intézményeket ide nem értve – valamennyi köznevelési intézmény és szakképző intézmény (a továbbiakban: iskolák)
működési rendjét az alábbiak figyelembevételével határozzák meg:
a digitális munkarend olyan módon kerül meghatározásra, hogy annak keretében]
„ba) a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása – az iskolák 2020. júniusi működéséről
szóló kormányrendeletben foglalt kivétellel – a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást
nem igénylő kapcsolatában történik,”
3. A Kormány visszavonja a Korm. határozat 1. pont d) alpontját.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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