MAGYAR KÖZLÖNY

83. szám

M A G YA R O R S Z Á G H I V ATA L O S L A PJ A
2020. április 22., szerda

Tartalomjegyzék

142/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó egyes munkajogi szabályokról

2154

143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési,
településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi,
valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról

2155

A Gazdaságvédelmi Akcióterv Család- és nyugdíjasvédelmi programja
keretében a családok anyagi biztonságának erősítése érdekében
szükséges egyes rendelkezésekről

2157

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzetre tekintettel
a pénzügyi ágazat rugalmas működése érdekében szükséges intézkedésekről

2162

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az első sikeres nyelvvizsga,
az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga, továbbá
a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott
támogatásra való jogosultság családok védelme érdekében történő
kiterjesztéséről

2163

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gazdaságfejlesztési célokhoz
kapcsolódó közútfejlesztések megvalósításáról

2165

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs
fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről

2166

144/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet

145/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet

146/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet

1172/2020. (IV. 22.) Korm. határozat

1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat

2154

III.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 83. szám

Kormányrendeletek

A Kormány 142/2020. (IV. 22.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó egyes munkajogi szabályokról
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. §		
Ez a rendelet a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség koronavírus-járvánnyal kapcsolatos tájékoztatójában foglaltak
figyelembevételével a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet
(a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt alkalmazandó munkajogi tárgyú szabályokat állapítja meg.
2. §

(1) A veszélyhelyzet ideje alatt a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt versenyrendszerben szereplő sportszervezet
az általa labdarúgás sportágban
a)
munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott hivatásos sportolót, illetve
b)
munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott sportszakembert
megillető rendszeres havi díjazást írásbeli nyilatkozatával egyoldalúan csökkentheti.
(2) Az (1) bekezdés alapján megbízási jogviszony esetén akkor csökkenthető a díjazás, ha a megbízási díj a számvitelről
szóló törvény alapján bérköltségként kerül kifizetésre.
(3) Az (1) bekezdés szerinti csökkentés mértéke legfeljebb 70 százalék lehet.
(4) Az (1) bekezdés alapján csökkentett díjazás a veszélyhelyzet megszűnéséig érvényes.

3. §

(1) A veszélyhelyzet ideje alatt a látvány-csapatsportban működő, a 2. § (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó
országos sportági szakszövetség erre irányuló döntése alapján a szakszövetség által kiírt versenyrendszerben
szereplő sportszervezet az általa a 2. § (1) bekezdése alá nem tartozó látvány-csapatsportágban
a)
munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott hivatásos sportolót, illetve
b)
munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott sportszakembert
megillető rendszeres havi díjazást írásbeli nyilatkozatával egyoldalúan csökkentheti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti csökkentésre a 2. § (2)–(4) bekezdését kell alkalmazni.

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon 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 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és
örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok 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 10. § 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. Építésügyi tárgyú szabályozással kapcsolatos eltérő rendelkezések
1. §		
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 85. §
(3) bekezdés a) pontjában meghatározott legalább 3,0 m átlagos belmagasságra vonatkozó előírást nem
kell alkalmazni az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, az élet- és egészségvédelem céljából ideiglenes jelleggel létesülő
egészségügyi épületek huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségei vonatkozásában.

2. A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint a településképi
követelmények egyeztetésével kapcsolatos eltérő rendelkezések
2. §

(1) A településképi követelményekről szakmai konzultációt – ezen belül szakmai tájékoztatást – tartani kizárólag
elektronikus úton lehet.
(2) A településképi véleményezési eljárás lefolytatásához a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet] 26/A. §
(1) bekezdése szerinti kérelmet elektronikus úton kell benyújtani.
(3) A településképi bejelentési eljárás során a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 26/B. § (1b) bekezdése szerinti iratok
kizárólag elektronikus úton terjeszthetőek elő.

3. §

(1) A helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást,
a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatja le.
(2) A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (3), (5) és (6) bekezdése szerinti előzetes és munkaközi tájékoztatás
lakossági fóruma kizárólag elektronikus úton történik. Az észrevételeket és javaslatokat az előzetes tájékoztató és
az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni,
kizárólag elektronikus úton.
(3) A véleményezési szakaszban a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti szakmai
egyeztetés és a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti egyeztetés kizárólag elektronikus úton
történik.
(4) A végső szakmai véleményezési szakaszban a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
egyeztető tárgyalás kizárólag elektronikus úton történik.
(5) A tárgyalásos eljárás esetén a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (3) bekezdése szerinti egyeztető tárgyalás
megtartása kizárólag elektronikus úton történik.
(6) Az állami főépítészi eljárásban a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42/A. § (3a) bekezdése szerinti egyeztető tárgyalás
megtartása kizárólag elektronikus úton történik.

3. A közigazgatási hatósági eljárással kapcsolatos eltérő rendelkezések
4. §

(1) A közigazgatási hatósági eljárásban a közmeghallgatást az érintettek személyes megjelenése nélkül, az e §-ban
foglaltak szerint kell megtartani.
(2) Az eljáró hatóság a honlapján közzéteszi mindazon információkat – így különösen iratokat, kép- és hangfelvételeket,
internetes hivatkozásokat –, amelyek az érintettek közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényegesek.
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(3)

(4)
(5)

(6)
(7)

Ha az eljáró hatóság más szervet is megkeres az információk saját honlapon történő közzététele érdekében,
a megkeresett szerv köteles azt teljesíteni.
A hatóság a közmeghallgatás eredményessége érdekében a (2) bekezdésben foglaltakon kívül más alkalmas eszközt
– így különösen helyi műsorszóró szolgáltatást, interaktív kommunikációt lehetővé tévő információ-technikát,
hirdetményi vagy közösségi felületeket – is igénybe vehet.
A közzététel tartalmazza azt a határidőt, amelyen belül az érintettek észrevételeket tehetnek és kérdéseket tehetnek fel.
Az eljáró hatóság – szükség szerint az érintett egyéb szervek, illetve a kérelmező ügyfél bevonásával – a (4) bekezdés
szerint beérkezett észrevételekkel kapcsolatos tájékoztatását a honlapján közzéteszi. Ha az észrevételek sajátosságai
megkívánják, a hatóság írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tájékoztatja az ügyfelet. A honlapon történő
közzétételt a (2) bekezdés szerint megkeresett szerv is köteles teljesíteni.
Az (1)–(5) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni abban az esetben is, ha jogszabály az eljárásban
a közmeghallgatás megtartását az eljáró hatóságtól eltérő szerv vagy személy feladatává teszi.
Ha az eljáró hatóság a közmeghallgatás-tartási kötelezettségének nem tesz eleget, a közmeghallgatást
a mulasztásról szóló bejelentést követő 30 napon belül az eljáró hatóság székhelye szerint illetékes fővárosi és
megyei kormányhivatal tartja meg. Ha az eljáró hatóság a (2)–(5) bekezdésben foglaltakat nem teljesítette, akkor
a közmeghallgatás előkészítése – a 30 napos határidőn belül – a kormányhivatal feladata.

5. §		
Az eljáró hatóság a 4. §-ban foglalt cselekményen túl egyéb, személyes megjelenést igénylő eljárási cselekményt,
így különösen helyszíni szemlét – ha a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzetre (a továbbiakban: veszélyhelyzet) vonatkozó más jogszabály eltérően nem rendelkezik – kizárólag
akkor rendel el, ha azt az ügy jellege elengedhetetlenné teszi, vagy a tényállás másként nem tisztázható.

4. Egyes építésügyi és örökségvédelmi eljárásokkal kapcsolatos eltérő rendelkezések
6. §		
A veszélyhelyzet okán az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint
az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján kiadott építésügyi hatósági
engedély hatálya – a használatbavételi engedély kivételével – az erre irányuló külön kérelem hiányában is egy
évvel meghosszabbodik, ha az engedély hatálya e rendelet hatálybalépése és a veszélyhelyzet megszűnését követő
30 napon belüli időtartamban jár le.
7. §		
A veszélyhelyzet időtartama alatt a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.)
Korm. rendelet alapján kiadott régészeti feltárási vagy örökségvédelmi engedély hatálya – erre irányuló külön
kérelem hiányában is – egy évvel meghosszabbodik, ha az engedély hatálya e rendelet hatálybalépése és
a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belüli időtartamban jár le.

5. Záró rendelkezések
8. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 10. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

9. §

(1) E rendeletet a hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) Ha a veszélyhelyzet kihirdetése és e rendelet hatálybalépése közötti időre kitűzött közmeghallgatást a veszélyhelyzetre
tekintettel nem tartották meg, és a hatóság érdemi döntést hozott, a közmeghallgatást e rendelet hatálybalépését
követő tizenöt napon belül a 4. §-ban szabályozott módon pótolni kell. A pótolt közmeghallgatás alapján
a hatóság a döntését szükség szerint kiegészíti vagy módosítja. A döntés módosítására abban az esetben is sor
kerülhet, ha az az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 120. §-a alapján nem minősül
jogszabálysértőnek.

10. §		
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 144/2020. (IV. 22.) Korm. rendelete
a Gazdaságvédelmi Akcióterv Család- és nyugdíjasvédelmi programja keretében a családok anyagi
biztonságának erősítése érdekében szükséges egyes 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 15. § 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 lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések
1. §

(1) Ha a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.)
a)
5/A. § (2a), (2b), (2d), (5) és (13) bekezdésében,
b)
5/C. § (1) és (2) bekezdésében,
c)
18. § (13) bekezdésében,
d)
19. § (4) bekezdésében,
e)
20. § (1) bekezdésében,
f)
21. § (4), (7a), (11) és (12) bekezdésében,
g)
21/A. § (1) és (4) bekezdésében,
h)
21/C. § (2)–(5) bekezdésében,
i)
24. § (5) bekezdésében
foglalt határidő a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet
(a továbbiakban: veszélyhelyzet) időtartama alatt járna le, akkor az a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig
meghosszabbodik.
(2) Ha a támogatott személy az R1. 1. § (2) bekezdés e)–h) pontja szerinti kamattámogatott kölcsön esetén igénybe
veszi a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali
intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdése szerinti fizetési
moratóriumot, az R1. 13. § (1) bekezdése szerinti kamattámogatás időtartama az igénybe vett fizetési moratórium
időtartamával meghosszabbodik.
(3) A hitelintézetnek az R1. 25/F. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége az R2. 1. § (1) bekezdése
szerinti fizetési moratórium igénybevételére is kiterjed.

2. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló
134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések
2. §

(1) Ha a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló
134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.)
a)
6. § (3) bekezdésében,
b)
8. § (9) bekezdésében,
c)
9. §-ában
foglalt határidő a veszélyhelyzet időtartama alatt járna le, akkor az a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig
meghosszabbodik.
(2) Ha a támogatott személy az R3. 2. § (1) bekezdése szerinti kamattámogatott kölcsön esetén igénybe veszi az R2. 1. §
(1) bekezdése szerinti fizetési moratóriumot, az R3. 4. § (3) bekezdése szerinti kamattámogatás időtartama
az igénybe vett fizetési moratórium időtartamával meghosszabbodik.
(3) A hitelintézetnek az R3. 10/B. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége az R2. 1. § (1) bekezdése
szerinti fizetési moratórium igénybevételére is kiterjed.
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3. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez kapcsolódó
rendelkezések
3. §

(1) Ha az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.)
a)
4. § (1a) bekezdésében,
b)
11. §-ában,
c)
12. § (3) bekezdésében,
d)
13. § (2) bekezdésében
foglalt határidő a veszélyhelyzet időtartama alatt járna le, akkor az a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig
meghosszabbodik.
(2) A veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint az annak megszűnését követő 30. napig benyújtott kérelmek esetén
az R4. 4. § (1) bekezdés f ) pont fb) alpontjában foglalt feltétel fennállását a 2020. március 10-én fennállt állapot
szerint kell vizsgálni.
(3) Az R4. 4. § (1) bekezdés f ) pont fa) alpontjában foglaltaktól eltérően a biztosítási jogviszonyban a veszélyhelyzet
időtartama alatt vagy az azt követő 30 napos időszakon belül bekövetkező megszakítás esetén a veszélyhelyzet
megszűnéséig, valamint ezt követően a veszélyhelyzet teljes időtartamával megegyező további, de legfeljebb
90 napos időtartamig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az a 15 napot
meghaladja. Amennyiben az igénylő a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy annak megszűnését követően – de
legkésőbb a megszűnést követő, a veszélyhelyzet időtartamával megegyező, de legfeljebb 90 napos határidőn
belül – újabb, a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítási jogviszonyt létesít, akkor a veszélyhelyzet időtartamát, de legfeljebb
90 napot az R4. 4. § (1) bekezdés f ) pont fa) alpontja alkalmazása során a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítási jogviszonyban
töltött időnek kell tekinteni.
(4) Amennyiben az R4. 4. § (1) bekezdés f ) pont fa) alpontjában szereplő okirat kiállításától számított 30 napos
időtartam a veszélyhelyzet fennállása alatt telik le, a kiállítás időpontját a veszélyhelyzet megszűnését követő
30. napig nem kell figyelembe venni.
(5) Ha a támogatott személy az R4. 3. § (1) bekezdése szerinti kamattámogatott kölcsön esetén igénybe veszi az R2. 1. §
(1) bekezdése szerinti fizetési moratóriumot, az R4. 3. § (3) bekezdése szerinti kamattámogatás időtartama
az igénybe vett fizetési moratórium időtartamával meghosszabbodik.
(6) A hitelintézetnek az R4. 17/B. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége az R2. 1. § (1) bekezdése
szerinti fizetési moratórium igénybevételére is kiterjed.
(7) Az R4.
a)
4. § (1) bekezdés f ) pont fa) alpontjában az „a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-a” szövegrész helyébe
az „a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi
CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a” szöveg,
b)
4. § (1f ) bekezdés a) pontjában az „a társadalombiztosítás ellátásaira és magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a” szövegrész
helyébe az „a Tbj. 6. §-a” szöveg,
c)
4. § (1f ) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „Tbj. 5. §-a” szövegrész helyébe a „Tbj. 6. §-a” szöveg
lép.

4. Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása
céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelethez kapcsolódó
rendelkezések
4. §		
Ha az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott
törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.)
a)
2. § (6) bekezdésében,
b)
3. §-ában,
c)
4. § (5) bekezdésében,
d)
8. § (2) bekezdésében
foglalt határidő a veszélyhelyzet időtartama alatt járna le, akkor az a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig
meghosszabbodik.
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5. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések
5. §

(1) A veszélyhelyzet időtartama alatt az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.)
a)
16. §-ában,
b)
23. § (2) bekezdésében,
c)
26. § (2) bekezdésében,
d)
28. § c) pontjában,
e)
30. § (3) bekezdésében,
f)
31. § (4) bekezdésében,
g)
37. § (1) bekezdésében,
h)
39. § (1) bekezdés első mondatában,
i)
45. § (2) bekezdésében,
j)
49. § (1) bekezdésében,
k)
50. § (3) bekezdésében,
l)
51. § (2) bekezdésében,
m)
57. § (12) bekezdésében,
n)
59. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés b) pontjában, továbbá (9) és (10) bekezdésében és
o)
60. § (4) bekezdésében
foglalt, a veszélyhelyzet időtartama alatt lejáró határidők a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig
meghosszabbodnak.
(2) A támogatás iránti kérelem – az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén – a veszélyhelyzet megszűnését
követő 30. napig akkor is benyújtható, ha az R6. 3. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti fiatal házaspár valamely tagja
a veszélyhelyzet időtartama alatt tölti be a 40. életévét.
(3) A veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint az annak megszűnését követő 30. napig benyújtott kérelmek esetén
az R6. 15. §-ában foglalt feltétel fennállását a 2020. március 10-én fennállt állapot szerint kell vizsgálni.
(4) Az R6. 30. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint 31. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében foglaltaktól
eltérően a biztosítási jogviszonyban a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy az azt követő 30 napos időszakon belül
bekövetkező megszakítás esetén a veszélyhelyzet megszűnéséig, valamint ezt követően a veszélyhelyzet teljes
időtartamával megegyező további, de legfeljebb 90 napos időtartamig nem kell figyelembe venni a megszakítás
időtartamát akkor sem, ha az a 30 napot meghaladja. Amennyiben az igénylő a veszélyhelyzet időtartama alatt
vagy annak megszűnését követően – de legkésőbb a megszűnéstől számított, a veszélyhelyzet időtartamával
megegyező, de legfeljebb 90 napos határidőn belül – újabb, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §
(1) bekezdés a), b) és e)–j) pontja szerinti biztosítási jogviszonyt létesít, akkor a veszélyhelyzet időtartamát, de
legfeljebb 180 napot – az R6. 9. § a) vagy b) pontja szerinti összegben igényelt családi otthonteremtési kedvezmény
esetében 90 napot – az R6. 30. §-a és 31. §-a alkalmazása során a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–j) pontja szerinti
biztosítási jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni.
(5) A veszélyhelyzet időtartama alatt benyújtott kérelmek esetében – amennyiben az R6. 30. § (1) bekezdés
a) pontjában és 31. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő okirat kiállításától számított 30 napos időtartam
a veszélyhelyzet fennállása alatt telik le – a kiállítás időpontját a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig nem
kell figyelembe venni.
(6) Ha a támogatott személy az R6. 1. § c) pontja szerinti kamattámogatott kölcsön esetén igénybe veszi az R2. 1. §
(1) bekezdése szerinti fizetési moratóriumot, az R6. 72. § (3) bekezdése szerinti kamattámogatás időtartama
az igénybe vett fizetési moratórium időtartamával meghosszabbodik.
(7) A hitelintézetnek az R6. 63. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége az R2. 1. § (1) bekezdése szerinti
fizetési moratórium igénybevételére is kiterjed.

6. §		
A veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint az annak megszűnését követő 30. napig az R6. szerinti családi
otthonteremtési kedvezményt együttesen igénylők egyike a másik igénylőt teljes bizonyító erejű magánokiratban
meghatalmazhatja az együttes igénylés mindkettejük nevében történő benyújtására, valamint minden, az igénylés
benyújtásához és a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges jognyilatkozat mindkettejük nevében való
megtételére, továbbá a támogatási szerződés megkötésére.
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6. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről
szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések
7. §

(1) A veszélyhelyzet időtartama alatt a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési
kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.)
a)
14. § (3) bekezdés k) pontjában, m) pont mb) alpontjában, valamint (10) bekezdésében,
b)
15. § c) pontjában,
c)
20. § (4), (7) és (10) bekezdésében,
d)
26. § (1) és (2) bekezdésében,
e)
28. § (1) bekezdésében,
f)
37. § (2) bekezdésében,
g)
39. § (12) bekezdésében,
h)
41. § (1) bekezdés b) pontjában,
i)
43. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés b) pontjában, valamint (9) és (10) bekezdésében és
j)
44. § (4) bekezdésében
foglalt, a veszélyhelyzet időtartama alatt lejáró határidők a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig
meghosszabbodnak.
(2) A támogatás iránti kérelem – az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén – a veszélyhelyzet megszűnését
követő 30. napig akkor is benyújtható, ha az R7. 5. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti fiatal házaspár valamely tagja
a veszélyhelyzet időtartama alatt tölti be a 40. életévét.
(3) A veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint az annak megszűnését követő 30. napig benyújtott kérelmek esetén
az R7. 14. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel fennállását a 2020. március 10. napján fennállt állapot szerint
kell vizsgálni.
(4) Az R7. 14. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint 19/E. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a biztosítási
jogviszonyban a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy az azt követő 30 napos időszakon belül bekövetkező
megszakítás esetén a veszélyhelyzet megszűnéséig, valamint ezt követően a veszélyhelyzet teljes időtartamával
megegyező további, de legfeljebb 90 napos időtartamig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát
akkor sem, ha az a 30 napot meghaladja. Amennyiben az igénylő a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy annak
megszűnését követően – de legkésőbb a megszűnést követő, a veszélyhelyzet időtartamával megegyező, de
legfeljebb 90 napos határidőn belül – újabb, a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítási jogviszonyt létesít, akkor a veszélyhelyzet
időtartamát, de legfeljebb 90 napot az R7. 14. § (1) bekezdés c) pontja, valamint 19/E. § (1) és (2) bekezdése
alkalmazása során a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítási jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni.
(5) Amennyiben az R7. 14. § (1) bekezdés c) pontjában, illetve 19/E. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában
szereplő okirat kiállításától számított 30 napos időtartam a veszélyhelyzet fennállása alatt telik le, a kiállítás
időpontját a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig nem kell figyelembe venni.
(6) Ha a támogatott személy az R7. 19/F. §-a vagy 51/B. § (1) bekezdése szerinti kamattámogatott kölcsön esetén
igénybe veszi az R2. 1. § (1) bekezdése szerinti fizetési moratóriumot, az R7. 51/B. § (3) bekezdése szerinti
kamattámogatás időtartama az igénybe vett fizetési moratórium időtartamával meghosszabbodik.
(7) A hitelintézetnek az R7. 47. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége az R2. 1. § (1) bekezdése szerinti
fizetési moratórium igénybevételére is kiterjed.

8. §		
A veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint az annak megszűnését követő 30. napig az R7. szerinti családi
otthonteremtési kedvezményt együttesen igénylők egyike a másik igénylőt teljes bizonyító erejű magánokiratban
meghatalmazhatja az együttes igénylés mindkettejük nevében történő benyújtására, valamint minden, az igénylés
benyújtásához és a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges jognyilatkozat mindkettejük nevében való
megtételére, továbbá a támogatási szerződés megkötésére.
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7. A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló
337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések
9. §

(1) Ha a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló
337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.)
a)
6. § (8) bekezdésében,
b)
10. § (1) és (3) bekezdésében vagy
c)
12. § (1a) és (1b) bekezdésében
foglalt határidő a veszélyhelyzet időtartama alatt járna le, akkor az a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig
meghosszabbodik.
(2) A veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint az annak megszűnését követő 30. napig benyújtott kérelmek esetén
az R8. 8. § b) pontjában foglalt feltétel fennállását a 2020. március 10-én fennállt állapot szerint kell vizsgálni.

8. A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések
10. §

(1) A veszélyhelyzet időtartama alatt a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.)
a)
4. § (2) bekezdés b) pontjában,
b)
8. § (1) bekezdésében,
c)
9. § (2) bekezdés c) és d) pontjában,
d)
15. § (9) bekezdésében,
e)
16. § (3) bekezdésében,
f)
22. § (2) bekezdésében
foglalt határidők a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodnak.
(2) A kölcsönkérelem – az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén – a veszélyhelyzet megszűnését követő
30. napig akkor is benyújtható, ha a feleség a veszélyhelyzet időtartama alatt tölti be a 41. életévét.
(3) A veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint az annak megszűnését követő 30. napig benyújtott kölcsönkérelmek
esetén az R9. 4. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt feltétel fennállását a 2020. március 10-én fennállt állapot szerint
kell vizsgálni.
(4) Az R9. 4. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a biztosítási jogviszonyban a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy
az azt követő 30 napos időszakon belül bekövetkező megszakítás esetén a veszélyhelyzet megszűnéséig, valamint
ezt követően a veszélyhelyzet teljes időtartamával megegyező további, de legfeljebb 90 napos időtartamig nem
kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az a 30 napot meghaladja. Amennyiben az igénylő
a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy annak megszűnését követően – de legkésőbb a megszűnést követően
számított, a veszélyhelyzet időtartamával megegyező, de legfeljebb 90 napos határidőn belül – újabb, a Tbj. 5. §
(1) bekezdés a), b) és e)–j) pontja szerinti biztosítási jogviszonyt létesít, akkor a veszélyhelyzet időtartamát, de
legfeljebb 180 napot az R9. 4. § (1) és (2) bekezdése alkalmazása során a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–j) pontja
szerinti biztosítási jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni.
(5) Nem szűnik meg az R9. 14. § (1) bekezdés a) pontja, 15. § (1) bekezdés a) pontja és a 19. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti jogosultság, ha a várandósság a kölcsönkérelem benyújtásakor azért nem áll fenn, mert a gyermek
a veszélyhelyzet időtartama vagy az annak megszűnését követő legfeljebb 30 napos időszak alatt született meg, és
a kölcsönkérelmet legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napon benyújtják.

11. §		
A veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint az annak megszűnését követő 30. napig a házastársak egyike
a házastársát teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazhatja a babaváró támogatás iránti együttes
igénylés mindkettejük nevében történő benyújtására, valamint minden, a kölcsönkérelem benyújtásához és
a kölcsönszerződés megkötéséhez szükséges jognyilatkozat mindkét házasfél nevében való megtételére, továbbá
a kölcsönszerződés megkötésére.
12. §		
E rendelet
a)
5. § (4) bekezdésében a „társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint
e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. § (1) bekezdés a), b) és
e)–j) pontja” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások
fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)–i) pontja”
szöveg,
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b)
c)
lép.

5. § (4) bekezdésében és 10. § (4) bekezdésében a „Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–j) pontja” szövegrész
helyébe a „Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)–i) pontja” szöveg,
3. § (3) bekezdésében és 7. § (4) bekezdésében a „Tbj. 5. §-a” szövegrész helyébe a „Tbj. 6. §-a” szöveg

9. Záró rendelkezések
13. §

(1) E rendelet 1–4. §-ának, 5. § (1) bekezdés a)–f ), valamint h)–o) pontjának, 5. § (6) és (7) bekezdésének, 7. §
(1) bekezdés a)–c) és e)–k) pontjának, 7. § (6) és (7) bekezdésének, 9. § (1) bekezdés a) pontjának, valamint 10. §
(1) bekezdésének rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott, de még el nem bírált
támogatás iránti kérelmekre, megkötött támogatási szerződésekre, folyósított támogatásokra, folyamatban lévő
eljárásokra, valamint megkezdett eljárási cselekményekre is alkalmazni kell.
(2) E rendelet 5. § (1) bekezdés g) pontjának és (2)–(5) bekezdésének, 6. §-ának, 7. § (1) bekezdés d) pontjának
és (2)–(5) bekezdésének, 8. §-ának, 9. § (2) bekezdésének, 10. § (2)–(5) bekezdésének, valamint 11. §-ának
rendelkezéseit a veszélyhelyzet kihirdetésének időpontját követően benyújtott támogatás iránti kérelmekre kell
alkalmazni.

14. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 15. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
(3) A 3. § (7) bekezdése, a 9. § (1) bekezdés c) pontja és a 12. § 2020. július 1-jén lép hatályba.

15. §		
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 145/2020. (IV. 22.) Korm. rendelete
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzetre tekintettel a pénzügyi ágazat rugalmas
működése érdekében szükséges intézkedésekről
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. §

(1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban:
veszélyhelyzet) megszűnéséig a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró
Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) különösen indokolt esetben, végzésben engedélyezheti,
hogy a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNBtv.) 39. § (1) bekezdésében
meghatározott törvények hatálya alá tartozó szervezetek, személyek jogszabályban vagy hatósági döntésben
meghatározott, a Felügyelet részére teljesítendő adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettségére vonatkozó
határideje a Felügyelet haladéktalan tájékoztatását követő naptól kezdődően a különösen indokolt esetet
megalapozó akadályozatás fennállásig megszakadjon.
(2) Különösen indokolt esetnek minősül, ha az érintett szervezet, személy – a jóhiszeműség elvére is figyelemmel –
az adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettsége teljesítésében a veszélyhelyzet okán akadályoztatva van.
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A Felügyelet részére nyújtandó, (1) bekezdés szerinti tájékoztatás, valamint a Felügyelet végzése tartalmazza
az akadályoztatás okát.
(3) Az akadályoztatás megszűnését követő munkanappal a határidő számítása folytatódik.
(4) Az (1) bekezdés nem alkalmazható
a)
a szervezet, személy tevékenysége, működése folyamatosságának súlyos veszélyével vagy
b)
a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozásával
összefüggő adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettség teljesítése esetén.
2. §		
Az MNBtv. 39. § (1) bekezdésében meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyek és szervezetek ügyfelei
felé fennálló tájékoztatási és nyilatkozattételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó, a veszélyhelyzet alatt lejáró
határideje 30 nappal meghosszabbodik.
3. §		
Az MNBtv. 39. § (1) bekezdésében meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyek és szervezetek
panaszkezelése a veszélyhelyzet ideje alatt kizárólag írásban – ideértve az elektronikus utat is – vagy telefonon
történik.
4. §		
Ha az MNBtv. 39. § (1) bekezdésében meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyek és szervezetek által
megkötött szerződések vonatkozásában az ügyfelek nyilatkozattételi, okiratbenyújtási, elállási és bejelentési
kötelezettségének teljesítése a veszélyhelyzet ideje alatt a veszélyhelyzet okán nem volt lehetséges, akkor
a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül teljesített nyilatkozattételi, okiratbenyújtási, elállási és
bejelentési kötelezettség határidőben teljesítettnek minősül.
5. §

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

A Kormány 146/2020. (IV. 22.) Korm. rendelete
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az első sikeres nyelvvizsga, az első emelt szintű idegen nyelvből
tett érettségi vizsga, továbbá a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásra
való jogosultság családok védelme érdekében történő kiterjesztéséről
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához
nyújtott támogatásról szóló 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott
támogatásról szóló 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel
egészül ki:
„(1a) A támogatást – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – az a magyar állampolgár vagy az Nftv. 39. § (1) bekezdés
a)–h) pontjában meghatározott személy is igénybe veheti, aki
a) az első sikeres komplex nyelvvizsgáról, illetve az 1. § 1. pont b) alpontja szerinti esetben a második sikeres
részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganapon,
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b) az 1. § 1. pont c) alpontja szerinti esetben az egyenértékűséget igazoló érettségi bizonyítvány, tanúsítvány
kiállításának napján,
c) az 1. § 1. pont d) alpontja szerinti esetben a honosítási határozat kiállításának napján
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási
díjban vagy a családok támogatásáról szóló törvény szerinti gyermekgondozást segítő ellátásban részesült, feltéve,
hogy az (1) bekezdés alapján a támogatást még nem vette igénybe.”
2. §		
Az R1. a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § (1) E rendeletnek a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az első sikeres nyelvvizsga, az első emelt szintű
idegen nyelvből tett érettségi vizsga, továbbá a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott
támogatásra való jogosultság családok védelme érdekében történő kiterjesztéséről szóló 146/2020. (IV. 22.)
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. § (1a) bekezdésére tekintettel – a (2) bekezdésben
meghatározott kivétellel – a támogatás csak akkor vehető igénybe, ha a támogatás alapjául szolgáló első sikeres
komplex nyelvvizsgát igazoló nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganapra, érettségi bizonyítvány,
tanúsítvány kiállítására vagy a honosítási határozat meghozatalára a Módr. hatálybalépését követően került sor.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a Módr.-rel megállapított 2. § (1a) bekezdés a) pontjára tekintettel a támogatás akkor
is igényelhető, ha csak a második sikeres részvizsgát igazoló nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganapra
került sor a Módr. hatálybalépését követően azzal, hogy ebben az esetben a támogatás csak a második részvizsga
díja után – a 3. § (2) bekezdése szerint meghatározott összegben – vehető igénybe.”

2. A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló
55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § A támogatást – a 2. §-ban foglaltakon túl – az a magyar állampolgár vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)–h) pontjában meghatározott személy is igénybe veheti, aki
a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti
csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy a családok támogatásáról szóló törvény szerinti
gyermekgondozást segítő ellátásban részesült, feltéve hogy a 2. § alapján a támogatást még nem vette igénybe.”
4. §		
Az R2. a következő 9. §-sal egészül ki:
„9. § E rendeletnek a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az első sikeres nyelvvizsga, az első emelt szintű
idegen nyelvből tett érettségi vizsga, továbbá a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott
támogatásra való jogosultság családok védelme érdekében történő kiterjesztéséről szóló 146/2020. (IV. 22.)
Korm. rendelettel megállapított 2/A. §-a alapján támogatás csak akkor vehető igénybe, ha a támogatás alapjául
szolgáló sikeres közlekedési alapismeretek vizsganapra a Módr. hatálybalépését követően került sor.”
5. §		
Az R2. 5. § (3) bekezdésében a „2. §” szövegrész helyébe az „a 2. § vagy a 2/A. §” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet 2020. július 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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IX. Határozatok tára

A Kormány 1172/2020. (IV. 22.) Korm. határozata
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gazdaságfejlesztési célokhoz kapcsolódó közútfejlesztések
megvalósításáról
A Kormány a gazdaságfejlesztési célokhoz kapcsolódó közútfejlesztések megvalósítása érdekében
1. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon összesen 8 161 600 000 forint összegű forrás biztosításáról
a központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
32. Közlekedési ágazati programok alcím, Gazdaságfejlesztési célokhoz kapcsolódó közútfejlesztések jogcímcsoport
javára, az alábbi ütemezés szerint:
a)
a 2021. évben 1 405 800 000 forint,
b)
a 2022. évben 6 290 800 000 forint,
c)
a 2023. évben 85 000 000 forint,
d)
a 2024. évben 280 000 000 forint,
e)
a 2025. évben 100 000 000 forint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a mindenkori központi költségvetés tervezése során
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (4b) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy az e határozatban foglaltak végrehajtása érdekében az innovációért és
technológiáért felelős miniszter 8 161 600 000 forint összegben kötelezettséget vállaljon;
3. az Áht. 36. § (4c) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a központi költségvetés XVII. Innovációs
és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok
alcím, Gazdaságfejlesztési célokhoz kapcsolódó közútfejlesztések jogcímcsoport terhére vállalható kötelezettségek
mértékét a 2021–2025. évekre az alábbiak szerint állapítja meg:
a)
a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 1 405 800 000 forint,
b)
a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 6 290 800 000 forint,
c)
a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 85 000 000 forint,
d)
a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 280 000 000 forint,
e)
a 2025. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 100 000 000 forint.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozata
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről
1. A Kormány
1.1. egyetért a gödi ipari-innovációs fejlesztési területhez kapcsolódó – 1. melléklet szerinti – közlekedési
infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok elvégzésével, valamint a megvalósításukhoz szükséges
7 161 600 000 forint biztosításával;
1.2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
zártkörűen működő Részvénytársaság és a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
útján gondoskodjon az 1.1. alpont szerinti közlekedési infrastruktúra-fejlesztéssel kapcsolatos beruházások
előkészítéséről és megvalósításáról;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
1.3. egyetért a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület energiaellátáshoz kapcsolódó, a villamos energia
átviteli és elosztó hálózati infrastruktúra-fejlesztés keretében a villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó
infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok elvégzésével, valamint a megvalósításukhoz szükséges
22 500 000 000 forint biztosításával;
1.4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter és a nemzeti vagyon
kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – az 1.3. alpont szerinti feladatok megvalósítása
érdekében gondoskodjon a 2020. évben
a)
a villamos energia elosztó hálózati infrastruktúra-fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges
4 000 000 000 forint biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló
2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcím, 7. Állami
többletfeladatok jogcímcsoport javára,
b)
a villamos energia átviteli hálózati infrastruktúra-fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges
6 000 000 000 forint biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos
bevételek és kiadások fejezet, 2. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
és kiadások cím, 2. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások alcím,
1. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése
jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
1.5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
bevonásával – az 1.3. alpont szerinti villamos energia átviteli hálózati infrastruktúra-fejlesztési feladat
megvalósítása érdekében gondoskodjon a 2021. évben szükséges 12 500 000 000 forint biztosításáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
1.6. egyetért a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület energiaellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés
keretében a gázellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok elvégzésével,
valamint a megvalósításukhoz szükséges 415 000 000 forint biztosításával;
1.7. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával –
az 1.5. alpont szerinti feladat megvalósítása érdekében gondoskodjon 415 000 000 forint biztosításáról
a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 38. Egyéb feladatok alcím, 7. Állami többletfeladatok jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
1.8. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az 1.4. alpont a) pontja
szerinti elosztó hálózati infrastruktúra-fejlesztési feladatok és az 1.6. alpont szerinti gázellátáshoz kapcsolódó
infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladat megvalósítása érdekében szükséges támogatás biztosításáról;
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Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
1.9. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az MVM Magyar Villamos Művek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság jegyzett tőkéjének – az 1.4. alpont b) pontja és az 1.5. alpont szerinti
összegű – megemelése útján gondoskodjon a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító
Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi kölcsön formájában történő finanszírozásáról a villamos
energia átviteli hálózati infrastruktúra-fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
1.10. egyetért a gödi ipari-innovációs fejlesztési területhez kapcsolódó – 2. melléklet szerinti – víziközmű
hálózatokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok elvégzésével, valamint
a megvalósításukhoz szükséges 11 984 389 200 forint biztosításával;
1.11. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával
az 1.10. alpont szerinti feladat megvalósítása érdekében gondoskodjon a központi költségvetés
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb
feladatok alcím, 7. Állami többletfeladatok jogcímcsoport javára
a)
a 2020. évben 1 021 910 700 forint forrás biztosításáról,
b)
a 2021. évben összesen 10 962 478 500 forint forrás biztosításáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
az a) pont vonatkozásában azonnal
a b) pont vonatkozásában a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
1.12. egyetért azzal, hogy az 1.10. alpont szerinti feladat megvalósítása érdekében az innovációért és
technológiáért felelős miniszter támogatási szerződést kössön a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: DMRV Zrt.);
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
1.13. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársaság útján intézkedjen a víziközmű hálózatokhoz kapcsolódó
infrastruktúra-fejlesztés keretében megvalósuló vagyonnövekmények állami tulajdonba kerülése és
a DMRV Zrt. részére történő vagyonkezelésbe adása érdekében.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a beruházás befejezését követően azonnal
2. Az ecseri és gödöllői fejlesztési terület kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről szóló
1112/2020. (III. 20.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 6. pontjában a „2022.” szövegrész helyébe
a „2021.” szöveg lép.
3. A Kormány visszavonja a Korm. határozat 3–5. és 7. pontját.
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1. melléklet az 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozathoz
Közlekedési infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok
Sorszám

Projekt

1.

Az M2-es autóút 26+692 km szelvényben új félcsomópont megvalósítása [új gödi csomópont]

2.

Új felüljáró építése az M2-es autóút felett [új felüljáró]

3.

Az M2-es autóút meglévő gödi csomópontja és az iparterület közötti közvetlen útkapcsolat kialakítása
[északi út]

4.a

Új közúti kapcsolat létesítése az új gödi csomópont és Göd város településközpontja között, kerékpáros
kapcsolatok kialakításával [déli út]

4.b

A déli út és a 2113. jelű összekötő út között új útkapcsolat kialakítása [második feltáró út]

4.c

A déli út és az iparterület közötti útkapcsolat kialakítása [nyugati út]

2. melléklet az 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozathoz
Víziközmű hálózatokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok
Sorszám

Projekt

1.

1051 m /nap mennyiségű ivóvíz Fővárosi Vízművektől történő átvételéhez szükséges infrastruktúra
kiépítése

2.

Vác Déli-Forte vízbázis területén létrehozandó vízkivételi mű és egy Ultraszűrő rendszert tartalmazó
vízkezelő technológia kialakítása

3.

Vác Déli-Forte vízbázis és a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület közötti D 600-as ipari vízvezeték
építése

4.

A gödi ipari-innovációs fejlesztési területen keletkező ipari szennyvizek teljes körű tisztítása

5.

A gödi ipari-innovációs fejlesztési terület és a váci szennyvíztelep közötti D 500-as ipari
szennyvízvezeték építése
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.

