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III. Kormányrendeletek

A Kormány 461/2020. (X. 21.) Korm. rendelete
a nyugellátások és egyes más ellátások 2020. évi kiegészítő emeléséről

A Kormány
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5–8. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (3) és (4) bekezdése 
alapján 2020. november 1-jétől − 2020. január 1-jei visszamenőleges hatállyal − 1,2 százalékkal hivatalból kell emelni
 1.  azt az öregségi nyugdíjat,
 2.  azt az özvegyi nyugdíjat,
 3.  azt a szülői nyugdíjat,
 4.  azt az árvaellátást,
 5.  azt a baleseti hozzátartozói nyugellátást,
 6.  azt a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
 7.  azt a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
 8.  azt a korhatár előtti ellátást,
 9.  azt a szolgálati járandóságot,
10.  azt az átmeneti bányászjáradékot,
11.  azt a táncművészeti életjáradékot,
12.  azt a rokkantsági ellátást,
13.  azt a rehabilitációs ellátást,
14.  azt a baleseti járadékot,
15.  azt a bányászok egészségkárosodási járadékát,
16.  azt a fogyatékossági támogatást,
17.  azt a vakok személyi járadékát,
18.  azt a  Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján 

folyósított ellátást,
19.  azt a polgármesterek közszolgálati járadékát,
20.  azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
21.  azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,
22.  azt a  honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 

hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,
23.  azokat a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres 

pénzbeli ellátásokat,
24.  azt a házastársi pótlékot,
25.  azt a házastárs után járó jövedelempótlékot,
26.  azt a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot, és
27.  azokat az  egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel 

összefüggésben járó emeléseket, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet 
elrendeli, és

amely után a  jogosultnak a  nyugellátások és egyes más ellátások 2020. január havi emeléséről szóló  
300/2019. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. §-a alapján emelés (a továbbiakban: januári emelés) járt.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti saját jogú ellátást 2020. évi időponttól, a  januári emelésre jogosító ellátás helyett, 
újraszámítás nélkül folyósítják tovább, vagy a  januári emelésre jogosító ellátás megszűnését követő naptól, 
újraszámítás nélkül állapítják meg − ideértve a  korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a  korhatár 
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előtti ellátásról és a  szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9.  § b)  pontja szerinti esetet is −, 
az (1) bekezdés szerint megemelt összeget kell továbbfolyósítani, illetve megállapítani.

 (3) Ha a  rokkantsági ellátást, a  rehabilitációs ellátást, a  baleseti járadékot vagy a  bányászok egészségkárosodási 
járadékát 2020. évi időponttól, rokkantsági járadéknak vagy az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító
a) rokkantsági ellátásnak,
b) rehabilitációs ellátásnak,
c) baleseti járadéknak vagy
d) bányászok egészségkárosodási járadékának
a megszűnését követő naptól állapítják meg, a  megállapított ellátást az  (1)  bekezdés szerinti mértékkel meg kell 
emelni.

 (4) Az  ellátások (2), illetve (3)  bekezdés szerinti emelésére való jogosultság akkor is fennáll, ha az  ellátásokban több, 
a (2), illetve (3) bekezdés szerinti változás következett be.

 (5) A  megállapítás időpontjától kezdődően az  (1)  bekezdésben foglaltak szerint kell emelni a  2019. december 31-ét 
követően megállapított hozzátartozói nyugellátást, ha a kiszámításának alapja az elhunyt jogszerző 2020. január 1-jét  
megelőző időponttól megállapított, az (1) bekezdés 1., 6–11. vagy 18. pontjában meghatározott saját jogú ellátása.

 (6) A megállapítás időpontjától kezdődően az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell emelni a honvédelmi alkalmazottak 
jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását, ha a  kiszámításának alapja az  elhunyt jogszerző 
2020. január 1-jét megelőző időponttól megállapított, az (1) bekezdés 1. vagy 6–11. pontjában meghatározott saját 
jogú ellátása.

2. § (1) Az e rendelet alapján emelendő, 2020. novemberre járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell 
folyósítani.

 (2) Az  1.  § alapján a  2020. január–október hónapokra járó emelés összegét − a  (3)  bekezdésben foglalt kivétellel − 
a 2020 novemberére járó ellátással egyidejűleg, egy összegben, hivatalból kell folyósítani.

 (3) Ha a januári emelésre jogosító ellátásra való jogosultság 2020. november 1-je előtt megszűnt, és − új ellátásra való 
jogosultság esetén − a korábbi ellátás helyett megállapított új ellátás nem felel meg az 1. § (2)–(4) bekezdésében 
foglaltaknak, a  megszűnt ellátás jogosultjának, illetve a  jogosult halála esetén a  Tny. 83. § (2)  bekezdésében 
meghatározott személynek egy összegben, kérelmére folyósítani kell a  megszűnt ellátás emelésének az  ellátás 
folyósítási hónapjaira számított összegét.

 (4) Ha egy személy részére egyidejűleg több, e  rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az  ellátásokat 
külön-külön kell emelni.

 (5) Több nyugellátásra való jogosultságot érintő változás esetén a  változás időpontjától kezdődően a  saját jogú és 
a hozzátartozói nyugellátásokat olyan módon emelt összegben kell továbbfolyósítani, mintha ez az ellátás a változás 
napját megelőzően is önállóan került volna folyósításra.

 (6) Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni.
 (7) Szociális biztonsági tárgyú nemzetközi szerződés vagy szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított, e rendelet 

alapján emelendő ellátás esetén a magyar szerződő felet terhelő ellátásrészt, illetve ellátást kell emelni.
 (8) Az  emelést a  2020. november havi ellátásoknak az  egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes 

nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíjkiegészítés 
helyébe lépő pótlék, továbbá az e rendelet alapján nem emelendő egyéb, nem társadalombiztosítási ellátás nélküli 
összegére kell végrehajtani.

3. § (1) A  központi költségvetés megtéríti a  Magyar Államkincstárnak az  1.  § (1)  bekezdés 6–11., 16–22. és 24–27.  pontja 
szerinti ellátások, továbbá a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék és a rokkantsági járadék emelésének fedezetét 
és a végrehajtás költségeit.

 (2) A  Hadigondozottak Közalapítványa megtéríti a  Magyar Államkincstárnak az  1.  § (1)  bekezdés 23.  pontja szerinti 
ellátások emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §  A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A rokkantsági járadék havi összege 2020. január 1-jétől 39 135 forint.”
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6. §  A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet a következő 7. §-sal egészül ki:
„7. § A nyugellátások és egyes más ellátások 2020. évi kiegészítő emeléséről szóló 461/2020. (X. 21.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: Módr.) hatálybalépését megelőző kezdő időponttól megállapított rokkantsági járadékot 
a  Módr.-rel megállapított 2.  § (3)  bekezdésének alapulvételével − 2020. november 1-jétől, hivatalból,  
2020. január 1-jére visszamenőleges hatállyal − meg kell emelni.”

7. §  A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet a  következő 
10. §-sal egészül ki:
„10.  § A 2020. január 1-je és a  nyugellátások és egyes más ellátások 2020. évi kiegészítő emeléséről szóló  
461/2020. (X. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépése közötti kezdő időponttól megállapított 
pótlékot a  Módr.-rel megállapított összeghatárok alapulvételével − 2020. november 1-jétől, hivatalból, a  pótlék 
kezdő időpontjára visszamenőleges hatállyal − meg kell emelni.”

8. §  A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában a „205 600” szövegrész helyébe a „208 070” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában a „205 600” szövegrész helyébe a „208 070” szöveg,
c) 4. § (1) bekezdésében a „205 600” szövegrészek helyébe a „208 070” szöveg,
d) 4. § (2) bekezdésében a „102 800” szövegrész helyébe a „104 035” szöveg
lép.

9. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.)  
Korm. rendelet 62. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2020. január 1-jétől havi 98 000 forint 
összeghatárig folyósítható együtt.”

10. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.)  
Korm. rendelet „Átmeneti rendelkezés” alcíme a következő 99. §-sal egészül ki:
„99.  § A nyugellátások és egyes más ellátások 2020. évi kiegészítő emeléséről szóló 461/2020. (X. 21.)  
Korm. rendelettel megállapított 62. § (7) bekezdését 2020. január 1-jére visszamenőlegesen kell alkalmazni.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 462/2020. (X. 21.) Korm. rendelete
a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus Dialógus Központ, 
Lelkiségi, Kulturális és Tudományos Akadémiája épületének felújításával, átalakításával és újjáépítésével 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és 
a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról

A Kormány 
a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)–c) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a), b), d) és f ) pontjában,
a 4.  § (1)  bekezdés a)–c)  pontja tekintetében a  településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.  § (1)  bekezdés 
c) pontjában,
a 4. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § 
(1) bekezdés 24. pontjában,
a 4.  § (2)  bekezdése tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § 
(1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az  ingatlan-nyilvántartás 
szerint a  Budapest belterület 36563 és 36572/2 helyrajzi számú, természetben a  Budapest VIII. kerület, 
Múzeum  utca  11.  szám és a  Budapest VIII. kerület, Ötpacsirta utca 3. szám alatt található ingatlanokon, valamint 
az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon 
megvalósuló, a  Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus Dialógus Központ, 
Lelkiségi, Kulturális és Tudományos Akadémiája épületének felújításával, átalakításával és újjáépítésével 
(a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek
a) a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek, 

valamint
b) a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákkal kapcsolatosak.

 (3) A Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja a Beruházást. A kiemelten közérdekű Beruházás helyszíne 
az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanok területe.

 (4) A  Kormány a  Beruházás során építési tevékenységgel érintett, az  (1)  bekezdésben meghatározott ingatlanok 
közvetlen környezetébe tartozó, az  építési tevékenység költséghatékony elvégzéséhez szükséges közterület 
használatának feltétlenül szükséges időtartamát a kivitelezés megkezdésétől számított 38 hónapban határozza meg.

2. § (1) A  Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

 (2) A  Kormány az  1.  melléklet 15.  pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként 
a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

3. § (1) A  Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály 
rövidebb határidőt nem állapít meg, illetve az  előzetes vizsgálati eljárás, a  környezeti hatásvizsgálati eljárás és 
a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével – tizenöt nap.

 (2) A  Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – nyolc nap.

4. § (1) A Beruházással összefüggésben
a) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni,
b) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,
c) a településfejlesztési koncepcióról, az  integrált településfejlesztési stratégiáról és a  településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 27. §-a szerinti közterület-alakítási terv készítésének és alkalmazásának nincs helye.

 (2) A  Kormány a  Beruházással összefüggő, az  1.  § (1)  bekezdésében meghatározott ingatlanokat érintő építészeti-
műszaki dokumentációnak a  településrendezési és az  építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) 
Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti véleményezésével összefüggésben a központi építészeti-műszaki 
tervtanácsot jelöli ki.

 (3) A  Beruházás megvalósításának helyszíne és annak közvetlen környezete tekintetében a  környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.  § (2)  bekezdése szerinti, a  fás szárú növények védelmére 
vonatkozó önkormányzati előírások helyett, a  magántulajdonban álló ingatlanokon lévő fás szárú növények 
vonatkozásában is a  fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6–8.  §-át kell 
megfelelően alkalmazni azzal, hogy amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy 
csak részben teljesíthető, a  pótlást a  Budapest Főváros Kormányhivatala által kijelölt, kivágással érintett ingatlan 
vagyonkezelője vagyonkezelésében álló, Budapest ugyanazon kerületében elhelyezkedő másik ingatlanon kell 
teljesíteni.

5. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti ingatlanok esetében a  beépítés szabályait és az  egyedi építési követelményeket 
a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési eszközök és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni,
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b) ha a  hatályos településrendezési eszköz és az  OTÉK a  beépítés és az  egyedi építési követelmények 
(2)  bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást 
tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

 (2) A Beruházással érintett – az 1. § (1) bekezdése szerinti – ingatlanokon elsősorban intézményi, rekreációs, kulturális, 
oktatás, művelődés, vendéglátás, egyéb közösségi és szállás funkciójú épület, továbbá szabadidő eltöltését 
szolgáló épület és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési 
követelmények alkalmazásával:
a) a telkek beépítési módja zártsorú keretes,
b) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 80%,
c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 0%,
d) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,
e) az építménymagasság megengedett legnagyobb mértéke 25 méter,
f ) a párkánymagasság mértéke legfeljebb 21 méter,
g) az eredeti tetőformától eltérő módon és geometriával legfeljebb kétszintes tetőtéri beépítés kialakítható, 

nyílászárók a belső udvar felé több szintben is elhelyezhetők,
h) az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához gépjármű-, továbbá 

autóbuszparkoló- és várakozóhelyet, valamint kerékpártárolót nem kell biztosítani,
i) az engedélyezési eljárás során műemléki értékleltárba felvett elem elbontható, ha az  az ingatlanon 

ismételten beépítésre kerül a kulturális örökség védelmére vonatkozó követelményekkel összhangban.
 (3) A  helyi településrendezési eszközben előírt infrastruktúra-fejlesztések elmaradása a  Beruházással összefüggő 

fejlesztés keretében megvalósított épületre vonatkozó használatbavételi engedély kiadásának nem feltétele.
 (4) Az  épületek energetikai jellemzőire vonatkozó előírásokat csak a  műemlékileg védett épületekre vonatkozó 

előírások szerint kell figyelembe venni, az ingatlanon álló épületek különböző védettségi szintjétől függetlenül.

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 462/2020. (X. 21.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 
közigazgatási hatósági ügyek

 1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások,
 3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 4. természetvédelmi hatósági eljárások,
 5. útügyi hatósági eljárások,
 6. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 7. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
 8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 9. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
11. földmérési hatósági eljárások,
12. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
13. hírközlési hatósági eljárások,
14. bányahatósági engedélyezési eljárások,
15. tűzvédelmi hatósági eljárások,
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16. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
17. közegészségügyi hatósági eljárások,
18. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések 

engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
19. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos hatósági 

engedélyezési eljárások,
20. azok az  1–19.  pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, melyek a  Beruházás 

megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
21. az 1–20. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 463/2020. (X. 21.) Korm. rendelete
a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 
módosításáról

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. §  A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) E rendelet alapján
a) a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.06.26., 
1. o.) (a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) 14. cikke szerinti regionális beruházási,
b) az  általános csoportmentességi rendelet 25.  cikke, vagy az  Európai Bizottság a  kutatáshoz, fejlesztéshez és 
innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszeréről szóló 2014/C 198/01 számú európai bizottsági 
közleménye alapján hozott egyedi határozatának hatálya alá tartozó, előzetes egyedi bejelentési kötelezettség alá 
eső, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (3) bekezdés b) és c) pontja 
szerinti kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott,
c) az  Európai Bizottság a  regionális állami támogatásokról (2014–2020) szóló 2013/C 209/01 számú európai 
bizottsági iránymutatása alapján hozott egyedi határozatának hatálya alá tartozó, előzetes egyedi bejelentési 
kötelezettség alá eső, az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) és c) pontja szerinti regionális beruházási
támogatás (a továbbiakban: támogatás) a Kormány egyedi döntésével nyújtható.
(2) E rendelet alapján az általános csoportmentességi rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás (a továbbiakban: 
képzési támogatás) a  támogató egyedi döntésével a  IV/A. Fejezetben megállapított szabályokban foglalt 
eltérésekkel nyújtható.
(3) E rendelet alapján vissza nem térítendő, az (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés szerinti támogatás kivételével 
működési támogatásnak nem minősülő támogatás nyújtható.”

2. § (1) A Korm. rendelet 3. § 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„24. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetben levő vállalkozás;”

 (2) A Korm. rendelet 3. § 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„33. újonnan létesített munkahelyek száma: a  beruházónál a  beruházás eredményeként közvetlenül létrejött, 
a  munka törvénykönyvéről szóló törvény hatálya alá tartozó új munkahelyek, amelyek a  beruházáshoz köthető 
tevékenységhez kapcsolódnak, ideértve az  olyan munkahelyeket is, amelyek a  beruházás által létrehozott 
kapacitáskihasználtság arányának növelése következtében jöttek létre, és amelyek létrehozására és fenntartására 
a  beruházó kötelezettséget vállal, összehasonlítva a  létesítménynek a  beruházás megkezdését megelőző 
12  hónap átlagos statisztikai állományi létszámával, vagy ha a  beruházó ennél magasabb létszámra vállalt más 
támogatási szerződésben létszámteremtést az  adott létesítményben, azzal, hogy mindkét esetben az  újonnan 
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létrehozott munkahelyek számának megállapításakor a  részmunkaidős és az  idénymunkás alkalmazottak a  teljes 
munkaidőben alkalmazottak arányos törtrészének felelnek meg, azzal, hogy a  képzési támogatás esetében 
a  jelen pont alkalmazása során beruházónak a  regionális szolgáltató központ létesítést vagy bővítést megvalósító 
kedvezményezettet kell tekinteni;”

 (3) A Korm. rendelet 3. § 42. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„42. megtartott munkahelyek száma: a  beruházó a  beruházás megkezdését megelőző, a  munka törvénykönyvéről 
szóló törvény hatálya alá tartozó, 12 hónap átlagos statisztikai állományi létszáma, vagy ha a  beruházó ennél 
magasabb létszámra vállalt más támogatási szerződésben létszámteremtést, úgy az a létszám, azzal, hogy mindkét 
esetben a  munkahelyek számának megállapításakor a  részmunkaidős és az  idénymunkás alkalmazottak a  teljes 
munkaidőben alkalmazottak arányos törtrészének felelnek meg, azzal, hogy a  képzési támogatás esetében 
a  jelen pont alkalmazása során beruházónak a  képzési támogatás kedvezményezettjét, a  beruházásnak pedig 
az üzemfejlesztést kell tekinteni;”

 (4) A Korm. rendelet 3. §-a a következő 48–53. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„48. belső képzés: a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2. § 1. pontja szerinti képzés;
49. külső képzés: az  a  képzés, amelyet a  kedvezményezett a  saját munkavállalói vagy a  vezető tisztségviselői 
részére, teljes egészében saját szervezetétől elkülönült jogi személy szervezésében, szolgáltatási szerződés alapján 
valósít meg;
50. üzemfejlesztés: a képzési támogatáshoz kapcsolódó gyártókapacitás létrehozására, bővítésére vagy fejlesztésére 
irányuló tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzése;
51. üzemfejlesztés 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) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont azzal, hogy nem tekinthető 
az  üzemfejlesztés megkezdésének a  földterület megvásárlása, ha az  nem képezi az  üzemfejlesztés költségét, 
valamint az előkészítő munka költségének felmerülése;
52. képzési projekt: képzési támogatással érintett képzések összessége;
53. képzés: belső vagy külső képzésre irányuló felnőttképzési tevékenység.”

3. §  A Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés a) pont ai) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A lebonyolító szerv
ellátja)
„ai) a támogatásból megvalósuló beruházások, kutatás-fejlesztési projektek, képzések kapcsán felmerülő költségek 
elszámolhatóságát igazoló, valamint a számlacsomagokhoz kapcsolódó ellenőrzési feladatokat, beleértve a szakmai 
teljesítésre, a kifizetés jogosságára és a teljesítésigazolásra vonatkozó feladatokat,”

4. § (1) A Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alapján nem nyújtható továbbá támogatás)
„a) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve azt a vállalkozást, amely 2019. december 31-én nem volt nehéz 
helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. június 30. között nehéz helyzetbe került,”

 (2) A Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alapján nem nyújtható továbbá támogatás)
„f ) olyan vállalkozásnak, vagy olyan vállalkozás kapcsolt vállalkozásának, amely az  Európai Bizottság korábbi, 
Magyarországnak címzett határozata alapján tiltott állami támogatásban részesült, és ezért a  támogatás 
visszafizetésére kötelezték, és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget.”

5. §  A Korm. rendelet 16. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  2.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti, 2019. december 31-én vagy azt megelőzően megkötött támogatási 
szerződések esetében a  beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás által 2020. január 1. és 
2021. június 30. között megszüntetett munkahelyek nem eredményeznek áttelepítést.”
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6. §  A Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatási kérelem)
„d) a  kérelmező, illetve nagyberuházás esetén a  beruházó csoport támogatási kérelemben szereplő beruházását 
megelőző 3 évben támogatott és egyéb beruházásaira vonatkozó adatokat,”
(tartalmazza.)

7. §  A Korm. rendelet a 26/A. §-t követően a következő IV/A. Fejezettel egészül ki:
„IV/A. FEJEZET
A KÉPZÉSI TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK
26/B.  § Az e  rendeletben foglaltakat a  képzési támogatás esetében az  e  fejezetben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni.

15/B. A képzési támogatásban részesíthetők köre, a képzési támogatás területi hatálya
26/C.  § (1) Képzési támogatás a  Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, 
az Áht. előírásainak megfelelő gazdasági társaság, európai részvénytársaság, valamint európai szövetkezet részére 
nyújtható.
(2) A  képzési támogatás Magyarország egész területén igénybe vehető a  kis- és középvállalkozások, valamint 
nagyvállalkozások által.

15/C. A támogatható tevékenységek köre
26/D. § (1) Az Ávr. 81. §-ában meghatározottakon túl e rendelet alapján nem nyújtható képzési támogatás
a) mezőgazdasági termék feldolgozásához, ha
aa) a  támogatás összege az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen 
termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
ab) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
b) exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódóan, 
értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, vagy az  exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő 
egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatban,
c) az import áruk és szolgáltatások helyett hazai áru vagy szolgáltatás használatától függő támogatásként,
d) olyan támogatásként, amelynek feltétele, hogy a  kedvezményezett belföldön előállított termékeket, illetve 
belföldi szolgáltatásokat vegyen igénybe,
e) az általános csoportmentességi rendelet 1. cikk (3) bekezdés d) pontjában kizárt ágazathoz, és olyan feltétellel, 
amely az általános csoportmentességi rendelet 1. cikk (5) bekezdésébe ütközik,
f ) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve azt a vállalkozást, amely 2019. december 31-én nem volt nehéz 
helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. június 30. között nehéz helyzetbe került,
g) azon vállalkozás részére, amely nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban legkésőbb a támogatási 
szerződés megkötésének napjáig,
h) azon vállalkozás részére, amely nem felel meg a  rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének 
a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 naptári éven belül és a támogatási szerződés aláírásakor,
i) olyan vállalkozásnak vagy olyan vállalkozás kapcsolt vállalkozásának, amely az  Európai Bizottság korábbi, 
Magyarországnak címzett határozata alapján tiltott állami támogatásban részesült, és ezért a  támogatás 
visszafizetésére kötelezték, és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget.
(2) Nem nyújtható képzési támogatás egy regionális beruházási támogatásban részesülő induló beruházás vagy új 
gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás munkavállalóinak képzéséhez, amennyiben a  képzés 
az induló beruházás beindításához és működtetéséhez feltétlenül szükséges.
(3) Nem nyújtható képzési támogatás az  általános csoportmentességi rendelet III. fejezet 5. szakasz 31.  cikk 
(2) bekezdésében foglalt esetben.

15/D. A képzési támogatás célja és szempontrendszere
26/E. § A képzési támogatás a kérelmező által megvalósított, annak tevékenységéhez kapcsolódó olyan képzéssel 
összefüggő költségekhez vehető igénybe, amely képzés a  munkaerő versenyképességének, az  alkalmazottak 
foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak növeléséhez járul hozzá.
26/F. § A támogató a támogatás összegét az alábbi szempontok figyelembevételével állapítja meg:
a) az üzemfejlesztés vagy a regionális szolgáltató központ létrehozása vagy bővítése milyen iparágban valósul meg,
b) a megtartott munkahelyek és a 26/I. § (4) bekezdés a) pontja esetében az újonnan létesített munkahelyek száma,
c) az üzemfejlesztés esetén az 5 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó értéke,
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d) a támogatott tevékenység által érintett helyszín gazdasági fejlettsége,
e) a kérelmező vállalatmérete,
f ) képzések köre, jellemzői, céljai, tervezett eredményei.

15/E. A képzési támogatás mértéke
26/G. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
(2) A  támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az  adók vagy egyéb illetékek 
levonása előtt kell figyelembe venni.
(3) A  képzési támogatás mértéke a  támogatással érintett képzésben részt vevő személyenként legfeljebb 5 ezer 
eurónak megfelelő forintösszeg azzal, hogy a  támogatás mértéke nem haladhatja meg képzési projektenként 
a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget.
(4) A  (3)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével meghatározott összeg forintra történő átszámítása során 
a  támogatási kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó munkanapján érvényes, a  Magyar Nemzeti Bank által 
közzétett hivatalos devizaárfolyamot kell figyelembe venni.

15/F. Az elszámolható költségek köre
26/H. § (1) A képzési támogatás keretében elszámolható
a) az oktatók személyi jellegű ráfordításai azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók részt vesznek a képzésen,
b) a  képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordításai azokra az  órákra vonatkozóan, amikor a  képzésben részt 
vevők részt vesznek a képzésen,
c) általános közvetett költségek, így különösen adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsiköltségek, azokra az órákra 
vonatkozóan, amikor a képzésben részt vevők részt vesznek a képzésen,
d) az oktatók és a képzésben részt vevők kapcsán felmerülő működési költségek, különösen a közvetlenül a képzési 
projekthez kapcsolódó útiköltség és szállásköltség, anyagok és fogyóeszközök, az  eszközök és berendezések 
értékcsökkenése, kizárólag a képzési projekt céljaira való használatuk mértékéig,
e) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége, amely nem haladhatja meg a teljes elszámolható költségek 
5%-át.
(2) A  képzési projekt megkezdése az  elszámolható költségek alapjául szolgáló első jogilag kötelező érvényű 
kötelezettségvállalás napja.
(3) Az  üzemfejlesztés keretében beszerzett tárgyi eszközöknek és immateriális javaknak az  Sztv. 47–51.  §-ában 
meghatározott költségei vehetők figyelembe a  18.  és 19.  §-ban foglalt feltételekkel – függetlenül attól, 
hogy a  kérelmező vett-e igénybe ugyanezen költségekhez regionális beruházási támogatást – azzal, hogy 
az  e  rendelkezések szerinti beruházón a  képzési támogatás kedvezményezettjét, beruházáson az  üzemfejlesztést, 
a 18. § (3) bekezdésében, a (4) bekezdés b) pontjában, az (5) bekezdés d) pontjában és a (6) bekezdés b) pontjában 
meghatározott időszakon pedig a 26/I. § (3) bekezdése szerinti időszakot kell érteni.

15/G. A képzési támogatás nyújtásának feltételei
26/I.  § (1) A  képzési projekt hossza kérelmezőnként nem haladhatja meg a  24 hónapot az  első képzés 
megkezdésétől az utolsó képzés befejezéséig.
(2) A képzési támogatás feltétele, hogy a kedvezményezett regionális szolgáltató központ létesítést vagy bővítést, 
vagy minimum 5 millió eurónak megfelelő forintösszegű üzemfejlesztést valósítson meg.
(3) Üzemfejlesztés esetén a  kedvezményezett köteles a  megtartott munkahelyek számát a  képzési projekt vagy 
az üzemfejlesztés befejezését – ha az később fejeződik be, mint a képzési projekt – követően legalább 18 hónapon 
keresztül fenntartani.
(4) Regionális szolgáltató központ létesítés vagy bővítés esetén, ha a kedvezményezett
a) nem vesz igénybe a  2.  § (1)  bekezdés a) vagy c)  pontja szerinti regionális támogatást, köteles a  megtartott 
munkahelyek számát legalább 25 újonnan létesített munkahellyel növelni, és az  összes munkahelyet a  képzési 
projekt befejezését követően legalább 18 hónapon keresztül fenntartani,
b) a  2.  § (1)  bekezdés a) vagy c)  pontja szerinti regionális támogatást vesz igénybe, köteles a  megtartott 
munkahelyek számát a képzési projekt befejezését követően legalább 18 hónapon keresztül fenntartani.
26/J.  § (1) A  képzési támogatás csak akkor ítélhető oda, ha a  kedvezményezett az  általános csoportmentességi 
rendelet 6.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét 
a képzés és az üzemfejlesztés megkezdése előtt írásban benyújtotta.
(2) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetében a  képzési támogatás kizárólag 
az  általános csoportmentességi rendelet 14.  cikke szerinti regionális beruházási támogatással halmozható, 
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ha az  nem vezet a  csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában 
meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. A  képzési támogatás különböző azonosítható 
elszámolható költségek esetében halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó 
állami támogatással.

15/H. A képzési támogatás igénylése és a támogatási döntés
26/K.  § (1) A  képzési támogatás igénylése a  lebonyolító szerv részére megküldött, cégszerűen aláírt támogatási 
kérelem benyújtásával történik.
(2) A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell a következő adatokat:
a) a  vállalkozás adatai (így különösen annak neve, címe, mérete, adószáma, cégjegyzékszáma) és szöveges 
bemutatása,
b) a képzési projekt ismertetése, kezdetének és befejezésének tervezett időpontja,
c) a képzés helyszíne,
d) az elszámolható költségek jegyzéke képzésenként,
e) az igényelt képzési támogatás mértéke,
f ) a tervezett regionális szolgáltató központ vagy üzemfejlesztés adatai (helyszín, a kezdés és a befejezés tervezett 
időpontja) és szöveges bemutatása,
g) a  kedvezményezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy igényelt-e azonos elszámolható költségek 
vonatkozásában más állami támogatást,
h) a megtartott és a 26/I. § (4) bekezdés a) pontja esetében az újonnan létesített munkahelyek száma.
(3) A  támogatási kérelem benyújtható a  kérelmező kapcsolt vállalkozása által is, ha a  képzés megvalósítására és 
a  képzési támogatás igénybevételére az  e  rendelet szabályai szerint támogatásban részesíthetők körébe tartozó 
vállalkozást kíván létrehozni.
(4) A támogatási kérelem befogadásáról a támogató a kérelmezőt írásban értesíti.
(5) A  támogatási eljárásban a  kérelmezőnek a  lebonyolító szerv rendelkezésére kell bocsátania a  képzési 
támogatáshoz szükséges valamennyi adat, tény és információ igazolásához szükséges okiratot és dokumentumot.
26/L. § (1) A támogatási kérelmet a lebonyolító szerv megvizsgálja, és nem megfelelő vagy hiányos benyújtás esetén 
hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.
(2) A lebonyolító szerv szakmai javaslata alapján a támogató dönt a képzési támogatás mértékéről, melyet feltételes 
támogatási ajánlat formájában a lebonyolító szerv megküld a kérelmező részére. A feltételes támogatási ajánlat nem 
minősül kötelezettségvállalásnak.
(3) Ha a  kérelmező a  feltételes támogatási ajánlatban meghatározott határidőig azt írásban nem fogadja el, 
az ajánlat érvényessége megszűnik, a támogatási folyamat pedig lezárul.
(4) A  támogatási szerződés megkötésére az  ajánlat elfogadását követően kerül sor. A  támogatási szerződés 
aláírásához a támogató további részletes ismertetést kérhet a képzési projekttel kapcsolatban.
(5) A támogatási szerződés az abban foglalt felfüggesztő feltételek teljesítésének napján lép hatályba.
(6) A  képzési támogatásra vonatkozó közérdekű adatoknak a  jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvánosságra 
hozataláról – ideértve különösen az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 
törvény szerinti, a  támogatási szerződésnek az  üzleti titok és a  személyes adatok tiszteletben tartásával történő 
hozzáférhetővé tételére vonatkozó kötelezettséget – a támogató gondoskodik.

15/I. A képzési támogatás biztosítékai
26/M.  § (1) A  kedvezményezett a  támogatási összeg százhúsz százalékára vonatkozó biztosíték rendelkezésre 
bocsátására köteles.
(2) A kedvezményezettnek valamennyi beszedési megbízással terhelhető fizetési számlájára vonatkozóan szükséges 
a  támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazó nyilatkozatot biztosítékként 
benyújtania.
(3) A  (2) bekezdésben meghatározott biztosíték mellett a  támogatási szerződésben további biztosíték nyújtását is 
elő kell írni. Biztosíték lehet a garancia, a készfizető kezesség, valamint ezek egyidejű vagy időben egymást követő 
kombinációja. E  biztosítékok körét és kombinációját a  támogató jogosult meghatározni úgy, hogy az  a  képzési 
támogatás maradéktalan, a lehető legrövidebb időn belüli visszafizetését – ideértve a jogszabály vagy a támogatási 
szerződés alapján járó esetleges kamatokat – eredményesen biztosítsa.
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15/J. A képzési támogatás folyósítása
26/N. § (1) A képzési támogatás az elszámolható költségek felmerülése alapján utólag, teljesítésarányosan, forintban 
kerül kifizetésre.
(2) Támogatási előleg nem nyújtható.
(3) A képzési támogatás kifizetésének ütemezését a támogatási szerződés határozza meg.

15/K. Beszámolás, visszakövetelés
26/O.  § (1) A  kedvezményezett kizárólag a  támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült költségeket 
számolhatja el, azzal, hogy a költségelszámolásnál a 26/K. § (4) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követően 
felmerült költségek vehetők figyelembe.
(2) Belső képzés költsége képzésenként elkülönítetten nyilvántartott és az  elszámolható költségeket részletesen 
tartalmazó számviteli bizonylatok alapján számolható el. Külső képzés költsége képzésenként kiállított számla és 
az ahhoz csatolt, az elszámolható költségeket tartalmazó, a külső képző intézmény által cégszerűen aláírt analitikus 
költségkimutatás alapján számolható el.
(3) A  támogatási szerződésben kell rendelkezni a  kedvezményezett rendeltetésszerű támogatás-felhasználásról 
szóló beszámolási és bejelentési kötelezettségeiről, valamint a beszámolók benyújtásának határidőiről.
(4) A  beszámoló a  támogatási szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően tartalmazza a  befejezett 
üzemfejlesztés, illetve a képzési projekt szakmai és pénzügyi adatait.
26/P. § (1) Amennyiben a képzési projekt, a munkahelyteremtés vagy a munkahelyfenntartás és az üzemfejlesztés 
nem, vagy csak részben a támogatási szerződésben foglaltak szerint valósul meg, a támogató az e rendeletben vagy 
a  támogatási szerződésben meghatározottak szerint jogosult a  támogatási szerződéstől elállni, vagy a  támogatás 
részleges vagy teljes visszafizetését elrendelni, és szükség esetén, a  kedvezményezett visszafizetésre irányuló 
eredménytelen felszólítását követően a támogatási szerződés szerinti biztosítékokat érvényesíteni.
(2) A támogató elállhat a támogatási szerződéstől, ha
a) a kedvezményezett a támogatói döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási 
igény benyújtásakor, vagy utólagosan olyan körülmény áll be, mely alapján nem lett volna jogosult támogatásra,
b) a  kedvezményezett részéről nyújtott biztosíték megszűnik, illetve megsemmisül, vagy értéke számottevően 
csökken és a támogató írásbeli felszólítása ellenére sem gondoskodik új biztosíték nyújtásáról,
c) a  kedvezményezett a  támogatási szerződés megkötésének feltételeként nyújtott nyilatkozatokat visszavonja, 
illetve a  támogatási szerződés módosításával egyidejűleg a  módosítással érintett nyilatkozatokat a  támogató 
írásbeli felszólítása ellenére nem teszi meg,
d) a kedvezményezett a 26/I. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségét nem teljesíti,
e) a  kedvezményezett a  támogató írásbeli felszólítása ellenére sem nyújtja be a  támogatási szerződés szerinti 
ütemezésnek megfelelő beszámolót, figyelembe véve a 15/F. alcímben felsorolt szempontokat.
(3) A  támogatási szerződés a  (2)  bekezdésben meghatározottakon túl, a  támogatási szerződés megszegése 
esetén alkalmazandó egyéb jogkövetkezményeket, illetve további elállási okokat is meghatározhat. A  támogatási 
szerződésben felmondási ok nem határozható meg.
(4) A  kedvezményezett a  támogatási szerződéstől annak hatálya alatt bármikor indokolás nélkül elállhat, ebben 
az esetben azonban köteles a számára folyósított támogatásnak a  jogszabályban vagy a támogatási szerződésben 
meghatározott kamattal megnövelt összegét a támogatónak visszafizetni.”

8. §  A Korm. rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. § E rendelet alapján a 2. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében foglalt támogatásokról támogatási 
döntést az általános csoportmentességi rendelet 59. cikkének második mondatában meghatározott időpontig lehet 
hozni.”

9. §  A Korm. rendelet a következő 29/I. és 29/J. §-sal egészül ki:
„29/I. § E  rendelet alapján a  2.  § (1)  bekezdés a) és c)  pontjában foglalt támogatásokról támogatási döntést 
az Európai Bizottság a regionális állami támogatásokról (2014–2020) szóló 2013/C 209/01 számú európai bizottsági 
iránymutatása 178b. pontjában meghatározott időpontig lehet hozni.
29/J.  § (1) E  rendeletnek a  beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) 
Korm.  rendelet módosításáról szóló 463/2020. (X. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr7.) megállapított 
rendelkezéseit – a (2) bekezdés kivételével – a Módr7. hatálybalépését követően benyújtott támogatási kérelemmel 
indult eljárásokban kell alkalmazni.
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(2) A  Módr7.-tel megállapított 3.  § 24.  pontját, 8.  § (2)  bekezdés a) és f )  pontját, 16.  § (4)  bekezdését, 21.  § 
(2)  bekezdés d)  pontját a  Módr7. hatálybalépésekor folyamatban lévő olyan ügyekben is alkalmazni kell, 
amelyekben a támogatás odaítélésére a Módr7. hatálybalépéséig nem került sor.”

10. §  A Korm. rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. § E rendelet
a) a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.06.26., 
1. o.) 14., 25. és 31. cikke szerinti, továbbá
b) az Európai Bizottság egyedi határozatának hatálya alá tartozó, előzetes egyedi bejelentési kötelezettség alá eső, 
a Szerződés 107. cikk (3) bekezdés a) és c) pontja szerinti 
regionális beruházási, valamint kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatást tartalmaz.”

11. §  A Korm. rendelet
a) 16. § (1) bekezdés a) pontjában a „b) pontja szerinti” szövegrész helyébe a „b) pontja és (2) bekezdése szerinti” 

szöveg,
b) 16. § (1) bekezdés b) pontjában a „b) pontja szerinti” szövegrész helyébe a „b) pontja és (2) bekezdése szerinti” 

szöveg,
c) 16. § (1) bekezdés d) pontjában a „b) pontja szerinti” szövegrész helyébe a „b) pontja és (2) bekezdése szerinti” 

szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 38/2020. (X. 21.) MNB rendelete
a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai 
feladatokról szóló 19/2019. (V. 13.) MNB rendelet módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A  bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai 
feladatokról szóló 19/2019. (V. 13.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.  §-a a  következő 8a.  ponttal 
egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„8a. fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott személy;”

 (2) A Rendelet 2. § 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„13. forintbankjegy átváltása:
a) a forgalomból bevont forintbankjegynek az MNB tv. 23. § (3) bekezdése szerinti határidőn belül
aa) azonos címletű, forgalomképes forintbankjegyre történő cseréje,
ab) fizetésül való elfogadása, ideértve az ügyfél saját fizetési számlájára történő befizetést is,
ac) az 5. pont b) alpont ba)–bc) pontja szerinti ügyfél által kezelt gépen keresztül lebonyolított befizetés elfogadása,
b) a nehezen felismerhető és sérült forintbankjegy
ba) azonos címletű, forgalomképes forintbankjegyre történő cseréje,
bb) fizetésül való elfogadása, ideértve az ügyfél saját fizetési számlájára történő befizetést is;”

 (3) A Rendelet 2. § 24. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában
pénzforgalmazó:)
„d) a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény (a továbbiakban: posta),”

2. § (1) A  Rendelet 21.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  Rendelet 21.  §-a a  következő (1a) és 
(1b) bekezdésekkel egészül ki:
„(1) A  hitelintézet és a  posta a  forintbankjegyek címletváltását és átváltását – az  (1a)  bekezdésben foglalt 
kivételekkel – valamennyi állandó és mobil fiókjában köteles végezni. Amennyiben a hitelintézet és a posta a 2. § 
5.  pont b)  alpont ba)–bc)  pontja szerinti ügyfél által kezelt gépet üzemeltet, a  forgalomból bevont bankjegyek 
átváltására vonatkozó kötelezettségének az  ügyfél által kezelt gépen keresztüli befizetés elfogadásával is köteles 
eleget tenni.
(1a) Az  (1)  bekezdés szerinti kötelezettség nem terjed ki a  hitelintézet és a  posta pénztár nélküli fiókjára, 
amennyiben
a) a hitelintézet pénztár nélküli fiókjában kizárólag a Hpt. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatást nyújt,
b) a  hitelintézet és a  posta a  főváros ugyanazon kerületében vagy ugyanazon a  – fővároson kívüli – településen 
legalább egy olyan másik – pénztárral rendelkező vagy pénztár nélküli – saját állandó fiókot üzemeltet, amelyben 
végzi a forintbankjegyek címletváltását és átváltását,
c) a hitelintézet és a posta a pénztár nélküli fiókját a főváros vonzáskörzetébe tartozó olyan településen üzemelteti, 
amely település közigazgatási határától mért 20 kilométeres távolságon belül elérhető a  hitelintézetnek és 
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a postának olyan másik – pénztárral rendelkező vagy pénztár nélküli – saját állandó fővárosi fiókja, amelyben végzi 
a forintbankjegyek címletváltását és átváltását.
(1b) Amennyiben a  hitelintézet és a  posta az  adott településen kizárólag pénztár nélküli fiókot üzemeltet, 
a  forintbankjegyek címletváltására és átváltására vonatkozó kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt 
vehet igénybe. Közreműködő csak hitelintézet, posta vagy a  Hpt. szerinti pénzváltási tevékenységet közvetítő 
lehet. A  hitelintézet és a  posta a  közreműködő igénybevételéről köteles az  MNB-t előzetesen – legkésőbb 
az  igénybevételt 5 munkanappal megelőzően –, a  kpl-ellenorzes @mnb.hu elektronikus levélcímre megküldött 
elektronikus üzenetben tájékoztatni, a  következő adatok megadásával: a  közreműködő megnevezése, székhelye, 
cégjegyzékszáma, az érintett fiókok címe.”

 (2) A Rendelet 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  hitelintézet és a  posta a  10 darabot meghaladó mennyiségű forintbankjegy átváltását, valamint pénztár 
nélküli fiók esetében a 10 darabot meghaladó mennyiségű forintbankjegy címletváltását is előzetes bejelentéshez 
kötheti azzal, hogy az átváltást, illetve a címletváltást az ügyfél átváltásra, illetve címletváltásra vonatkozó igényének 
bejelentését követő két munkanapon belül köteles végrehajtani.”

3. §  A Rendelet
a) 20.  §-ában a  „hitelintézet” szövegrész helyébe a  „fogyasztói ügyfélkörrel rendelkező hitelintézet 

(a továbbiakban jelen alcím alkalmazásában: hitelintézet)” szöveg,
b) 21. § (5) és (6) bekezdésében a „pénztáros által” szövegrész helyébe a „címletváltás, illetve átváltás helyszínén” 

szöveg,
c) 22. § (1) bekezdés c) pontjában a „postai” szövegrész helyébe az „állandó postai” szöveg,
d) 22.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az „átváltásáért” szövegrész helyébe a „2.  § 13.  pont a)  alpont aa)  pontja, 

valamint b) alpont ba) pontja szerinti átváltásáért” szöveg,
e) 23.  § (2)  bekezdésében a „címét” szövegrész helyébe a „címét, illetve közreműködő igénybevétele esetén 

a közreműködő megnevezését és érintett fiókjának címét” szöveg,
f ) 23.  § (3)  bekezdésében a „fiókjainak” szövegrész helyébe a „fiókjainak, illetve közreműködő igénybevétele 

esetén a közreműködő érintett fiókjainak” szöveg
lép.

4. §  Ez a rendelet 2021. március 1-jén lép hatályba.

5. §  E rendelet tervezetének a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a  jogszabálytervezetekről folytatott 
konzultációjáról szóló, 1998. június 29-i 98/415/EK tanácsi határozat 2. cikk (1) bekezdés második francia bekezdése 
szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 39/2020. (X. 21.) MNB rendelete
az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai 
feladatokról szóló 20/2019. (V. 13.) MNB rendelet módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § a) pontja tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés e) és f ) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
 a következőket rendelem el:

1. § (1) Az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról 
szóló 20/2019. (V. 13.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a a következő 5a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„5a. fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott személy;”
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 (2) A Rendelet 2. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„9. forintérme átváltása:
a) a forgalomból bevont forintérmének a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
MNB tv.) 23. § (3) bekezdése szerinti határidőn belül
aa) azonos címletű, forgalomképes forintérmére történő cseréje,
ab) fizetésül való elfogadása, ideértve az ügyfél saját fizetési számlájára történő befizetést is,
b) a nehezen felismerhető és sérült forintérmének
ba) azonos címletű, forgalomképes forintérmére történő cseréje,
bb) fizetésül való elfogadása, ideértve az ügyfél saját fizetési számlájára történő befizetést is;”

2. § (1) A  Rendelet 11.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  Rendelet 11.  §-a a  következő (1a) és 
(1b) bekezdésekkel egészül ki:
„(1) A hitelintézet és a posta a forintérmék címletváltását és átváltását – az (1a) bekezdésben foglalt kivételekkel –  
valamennyi állandó és mobil fiókjában köteles végezni. A  forintérmék címletváltása és átváltása végezhető 
érmevizsgáló géppel vagy érmevizsgáló gépnek nem minősülő egyéb berendezéssel is.
(1a) Az  (1)  bekezdés szerinti kötelezettség nem terjed ki a  hitelintézet és a  posta pénztár nélküli fiókjára, 
amennyiben
a) a hitelintézet pénztár nélküli fiókjában kizárólag a Hpt. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatást nyújt,
b) a hitelintézet és a posta a főváros ugyanazon kerületében legalább egy, vagy ugyanabban a megyében legalább 
három olyan másik – pénztárral rendelkező vagy pénztár nélküli – saját állandó fiókot üzemeltet, amely végzi 
a forintérmék címletváltását és átváltását,
c) a hitelintézet és a posta a pénztár nélküli fiókját a főváros vonzáskörzetébe tartozó olyan településen üzemelteti, 
amely település közigazgatási határától mért 20 kilométeres távolságon belül elérhető a  hitelintézetnek és 
a postának olyan másik – pénztárral rendelkező vagy pénztár nélküli – saját állandó fővárosi fiókja, amelyben végzi 
a forintérmék címletváltását és átváltását.
(1b) Amennyiben a  hitelintézet és a  posta az  adott településen kizárólag pénztár nélküli fiókot üzemeltet, 
a  forintérmék címletváltására és átváltására vonatkozó kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt vehet 
igénybe. Közreműködő csak hitelintézet, a  posta vagy a  Hpt. szerinti pénzváltási tevékenységet közvetítő lehet. 
A hitelintézet és a posta a közreműködő igénybevételéről köteles az MNB-t előzetesen – legkésőbb az igénybevételt  
5 munkanappal megelőzően –, a kpl-ellenorzes@ mnb.hu elektronikus levélcímre megküldött elektronikus üzenetben 
tájékoztatni, a következő adatok megadásával: a közreműködő megnevezése, székhelye, cégjegyzékszáma, az érintett 
fiókok címe.”

 (2) A Rendelet 11. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  forintérmék átváltására pénztárral rendelkező fiókban mennyiségi korlátozás nem alkalmazható. A  pénztár 
nélküli fiókban a  forintérmék átváltása keretében egy alkalommal legfeljebb 100 darab forintérme cseréjét vagy 
befizetésre történő átvételét kell elvégezni.
(4) A hitelintézet és a posta az 50 darabot meghaladó mennyiségű forintérme átváltását, valamint pénztár nélküli 
fiók esetében az 50 darabot meghaladó mennyiségű forintérme címletváltását előzetes bejelentéshez kötheti azzal, 
hogy az átváltást, illetve a címletváltást az ügyfél átváltásra, illetve címletváltásra vonatkozó igényének bejelentését 
követő két munkanapon belül köteles végrehajtani.”

3. §  A Rendelet
a) 7.  § (1)  bekezdésében a  „postának” szövegrész helyébe a  „Posta Elszámoló Központot működtető 

intézménynek (a továbbiakban: posta)” szöveg,
b) 10.  §-ában a  „hitelintézet” szövegrész helyébe a  „fogyasztói ügyfélkörrel rendelkező hitelintézet  

(a továbbiakban jelen alcím alkalmazásában: hitelintézet)” szöveg,
c) 12. § (1) bekezdés c) pontjában a „postai” szövegrész helyébe az „állandó postai” szöveg,
d) 12.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az „átváltásáért” szövegrész helyébe a „2.  § 9.  pont a)  alpont aa)  pontja, 

valamint b) alpont ba) pontja szerinti átváltásáért” szöveg,
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e) 13.  § (2)  bekezdésében a „címét” szövegrész helyébe a „címét, illetve közreműködő igénybevétele esetén 
a közreműködő megnevezését és érintett fiókjának címét” szöveg,

f ) 13.  § (3)  bekezdésében a „fiókjainak” szövegrész helyébe a „fiókjainak, illetve közreműködő igénybevétele 
esetén a közreműködő érintett fiókjainak” szöveg

lép.

4. §  Ez a rendelet 2021. március 1-jén lép hatályba.

5. §  E rendelet tervezetének a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a  jogszabálytervezetekről folytatott 
konzultációjáról szóló, 1998. június 29-i 98/415/EK tanácsi határozat 2. cikk (1) bekezdés második francia bekezdése 
szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 17/2020 (X. 21.) MvM rendelete
a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként 
felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes 
szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a  közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011.  évi 
CXXXII. törvény 44. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 20.  pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró belügyminiszterrel, 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel, továbbá 109. § 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az  évenként felvehető 
hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a  külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre 
történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 13. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[A részidős (levelező munkarendű) közszolgálati ösztöndíjas közigazgatás-szervező alapképzésre a felsőoktatási felvételi 
tájékoztatóban meghatározott létszámban csak]
„f ) a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény”
(hatálya alá tartozó foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezők jelentkezhetnek.)

2. §  Az R. a következő 28. §-sal egészül ki:
„28.  § E  rendeletnek a  közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában 
az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, 
a  Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a  külföldi hallgatók Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 
1/2013.  (I.  8.) KIM rendelet módosításáról szóló 17/2020. (X. 21.) MvM rendelettel módosított 13.  §-át első 
alkalommal a 2021. évi keresztféléves felvételi eljárásban kell alkalmazni.”

3. §  Az R. 13. §
a) (1) bekezdés d) pontjában a „törvény vagy” szövegrész helyébe a „törvény,” szöveg,
b) (1) bekezdés e) pontjában a „törvény” szövegrész helyébe a „törvény vagy” szöveg,
c) (2)–(4) és (7) bekezdésében a „b)–e) pontjában” szövegrész helyébe a „b)–f ) pontjában” szöveg,
d) (5) és (6) bekezdésében az „a)–e) pontjában” szövegrész helyébe az „a)–f ) pontjában” szöveg
lép.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter



7204 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 228. szám 

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 39/2020. (X. 21.) ITM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet 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 16.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló  
14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) E  rendelet 1.  mellékletének 54. és 86. sora vonatkozásában az  irányító szerv által a  fejezeti kezelésű 
előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet 
módosításáról szóló 39/2020. (X. 21.) ITM rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és 
teljesített kifizetést az arra jogosult szerv által tett kötelezettségvállalásnak és teljesített kifizetésnek kell tekinteni.”

2. § (1) A Rendelet 4. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat]
„1. 10., 22., 31/b., 33–37., 45., 48., 49., 51., 53., 56., 80., 86–91. és 122. sora alapján az  1407/2013/EU bizottsági 
rendelet szerinti csekély összegű támogatás;”
(nyújtható.)

 (2) A Rendelet 4. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat]
„3. 7., 10., 31/a., 35., 42., 49., 51., 60. és 88. sora alapján az  1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
szerinti személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés;”
(nyújtható.)

 (3) A Rendelet 4. § 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat]
„27. 22. és 31/b. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56a. cikke szerinti regionális repülőterekre irányuló 
támogatás, vagy az  Európai Bizottság előzetes jóváhagyását igénylő támogatási intézkedés esetén az  Európai 
Bizottságnak a repülőtereknek és a légitársaságoknak nyújtott állami támogatásról szóló közleménye (2014/C99/03) 
szerinti támogatás;”
(nyújtható.)

 (4) A Rendelet 4. §-a a következő 34. ponttal egészül ki:
[Az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat]
„34. 34. és 36. 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, 2020/C 91 I/01. 
számú európai bizottsági közlemény szerinti átmeneti támogatás”
(nyújtható.)

3. §  A Rendelet 9. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alapján)
„g) az SA.46515 számú bizottsági határozat szerinti támogatás esetében 2021. június 30-ig,”
(lehet támogatási döntést hozni.)

4. §  A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.  § (1) Az  1.  melléklet szerint a  Széchenyi Kártya Program Konstrukciók keretében nyújtott kamattámogatás, 
kezelési költségtámogatás és egyéb, pénzügyi intézmény által megelőlegezett költségtámogatás a  támogatott 
ügylet jellegétől függően a  20. alcímben meghatározott csekély összegű támogatásnak, a  22. alcímben 
meghatározott mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak vagy az Európai Bizottságnak az SA.57285 (2020/N) 
számú ügyben hozott C(2020) 3459 final számú határozata és az  SA.58288 (2020/N) számú ügyben hozott  
C(2020) 5661 final számú határozata szerinti, a 40. alcímben meghatározott átmeneti támogatásnak minősül.
(2) Az  1.  melléklet szerinti intézményi kezességi díjtámogatás, és a  Széchenyi Kártya Program Konstrukciók 
keretében nyújtott kezességi díjtámogatás a  támogatott ügylet jellegétől függően a  20. alcímben meghatározott 
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csekély összegű támogatásnak, a 22. alcímben meghatározott mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak vagy 
az  Európai Bizottságnak az  SA.57121 (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 2855 final számú határozata, és az   
SA.57626 (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 4381 final számú határozata szerinti átmeneti támogatásnak 
minősül.
(3) Csekély összegű támogatás alkalmazása esetén a  megítélt csekély összegű támogatás összegébe a  hitelkeret 
támogatott futamidejének időszakára jutó kamattámogatás, kezelési költségtámogatás, egyéb, pénzügyi 
intézmény által megelőlegezett költségtámogatás és kezességi díjtámogatás, valamint a kezességvállaló intézmény 
kedvezményes kezességvállalásából adódó támogatástartalom összege számít bele.
(4) Csekély összegű támogatásként nyújtott intézményi kezességi díjtámogatás esetén a  Garantiqa Hitelgarancia 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a  Széchenyi Kártya Program Konstrukciók keretében csekély összegű 
támogatásként nyújtott támogatások esetén a  KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen működő 
Részvénytársaság tájékoztatja a  kedvezményezettet arról, hogy csekély összegű támogatásban részesül. 
A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletre, hivatkozva 
annak pontos címére és az  Európai Unió Hivatalos lapjában való kihirdetésre, valamint meg kell határoznia 
a  támogatás összegét, az  Atr. 2.  mellékletében foglalt módszertan alapján kiszámolt támogatástartalomban 
kifejezve.
(5) A  kedvezményezett számára az  átmeneti konstrukciók keretében megítélt átmeneti támogatás összegébe 
a  hitel támogatott futamidejének időszakára eső kamattámogatás, kezelési költségtámogatás és egyéb, pénzügyi 
intézmény által megelőlegezett költségtámogatása támogatástartalmának összege számít bele.
(6) Az  átmeneti konstrukciók keretében a  vállalkozásoknak nyújtott kamattámogatás, kezelési költségtámogatás 
és egyéb, pénzügyi intézmény által előlegezett költségtámogatás esetén a  KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat 
Közvetítő Zártkörűen működő Részvénytársaság írásban tájékoztatja a  kedvezményezettet arról, hogy átmeneti 
támogatásban részesült 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 (HL C 91, 2020.03.20., 1. o., a  továbbiakban: átmeneti keretszabály) 3.1. szakasza 
alapján. A  tájékoztatásban rögzíteni kell az  átmeneti támogatás támogatástartalmát, amelyet az  Atr. 2.  melléklet 
A) pontjában foglalt módszertan alapján kell kiszámítani.”

5. §  A Rendelet a következő 40. alcímmel egészül ki:
„40. Átmeneti támogatás
74/B.  § (1) Az  átmeneti támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) az  Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és az  átmeneti 
keretszabály 3.1. szakaszának szabályaival összhangban, vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható.
(2) A támogatás az 5. § (10)–(13) bekezdések szerint halmozható egyéb állami támogatással.
(3) A támogatásról támogatási döntés 2020. december 31-ig hozható.
(4) Az a vállalkozás részesülhet a támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő 
vállalkozásnak.
(5) A  (4)  bekezdéstől eltérően támogatás nyújtható a  651/2014/EU bizottsági rendelet I.  melléklete szerinti azon 
mikro- vagy kisvállalkozás számára, amelyek 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, 
feltéve, ha a  támogatási döntés időpontjában nem áll a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi 
XLIX. törvény hatálya alá tartozó fizetésképtelenségi eljárás, így különösen felszámolási és csődeljárás alatt, továbbá 
az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.
74/C.  § (1) A  támogatás támogatástartalma az  átmeneti keretszabály 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 az  átmeneti keretszabály 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 az  átmeneti keretszabály 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.
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(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.
74/D.  § (1) A  mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára 
a  74/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 74/C. § (2) bekezdése 
szerinti támogatás összege nem határozható meg a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján.
74/E.  § Ha egy vállalkozás több ágazatban is tevékenykedik, és ezekre a  74/C.  § (1)  bekezdése és a  74/C.  §  
(2)–(3) bekezdése szerint eltérő maximális összegek vonatkoznak, a vállalkozás a támogatásokról olyan elkülönített 
nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja az  érintett tevékenységekre vonatkozó felső határok betartását, és 
azt, hogy a teljes maximális összeg vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – ne 
haladja meg a  800 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Ha egy vállalkozás a  74/C.  § (2)–(3)  bekezdése szerinti 
ágazatokban tevékenykedik, a  teljes maximális összeg vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is 
figyelembe véve – nem haladhatja meg a 120 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
74/F.  § (1) Az  egyedi támogatásoknak az  Atr. 6.  melléklete szerinti adatait 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.”

6. §  A Rendelet 75/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„75/A. § E  rendeletnek a  fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és 
felhasználásáról szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet módosításáról szóló 39/2020. (X. 21.) ITM rendelettel  
(a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell.”

7. §  A Rendelet a következő 75/B. §-sal egészül ki:
„75/B.  § (1) A  XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
65. Munkaerőpiaci és képzési feladatok alcím, 1. Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatási tevékenység 
finanszírozása jogcímcsoport terhére személyenként 360 000 forint/év normatív támogatásra jogosult
a) a szakképzési centrum a tanulói jogviszonyban felnőttoktatásban részt vevők után a képzések kifutásáig,
b) a  2019. július 31-jével felsőoktatási intézmény fenntartásába került, korábban szakképzési centrum 
tagintézményeként működő iskola a tanulói jogviszonyban felnőttoktatásban részt vevők után a 2019/2020. tanévre 
visszamenőleg, valamint a képzések kifutásáig a támogatási időszak időtartamával arányosan.
(2) Az  állami szakképző intézmény – a  szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetében 
a  szakképzési centrum vagy állami felsőoktatási intézmény fenntartásában lévő szakképző intézmény esetében 
a  felsőoktatási intézmény – és az  állam által alapított vagyonkezelői alapítvány által fenntartott felsőoktatási 
intézmény fenntartásában lévő szakképző intézmény esetében a  felsőoktatási intézmény a  2020 szeptemberétől 
decemberéig tartó időszakban a  XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 65. Munkaerőpiaci és képzési feladatok alcím, 1. Szakképzési Centrumok által ellátott 
felnőttoktatási tevékenység finanszírozása jogcímcsoport terhére a  szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes 
képzéseiben felnőttképzési jogviszonyban részt vevő személyenként 360 000 forint/év normatív támogatásra 
jogosult a támogatási időszak időtartamával arányosan.
(3) Szakmai képzés esetén a  támogatás összegének számításakor alkalmazott súlyszorzó a  tényleges képzési 
óraszám 1000 órához viszonyított aránya.
(4) A  (2)  bekezdés szerinti támogatás kérelemmel, előlegként igényelhető összege – az  időszakban tervezetten 
induló képzésre –
a) felnőttképzési szerződéssel rendelkező képzésben részt vevő után 100% mértékű,
b) felnőttképzési szerződéssel még nem rendelkező képzésben részt vevő után 50% mértékű.
(5) Az  (1) és (2)  bekezdés szerinti támogatásra vonatkozó támogatási kérelmet – a  kezelő szerv honlapján 
közzétett formanyomtatványon – 2020. október 30-ig a  kezelő szervnek kell benyújtani a  tanulók esetében  
a 2020. szeptember 1-jei tényleges tanulólétszám, a képzésben részt vevő személyek esetében pedig a tényleges és 
a tervezett létszám megjelölésével.
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(6) 2021. január 1-jétől a  tanulói jogviszonyban felnőttoktatásban részt vevők után a  képzések kifutásáig 
a  támogatási kérelmeket a  januártól augusztusig tartó időszakra január 10-ig, a  szeptembertől decemberig tartó 
időszakra szeptember 10-ig lehet benyújtani.
(7) A  (2)  bekezdés szerinti kedvezményezett a  képzésekről elszámolást köteles benyújtani 2021. január 10-ig. 
A  képzések tényleges induló létszáma és a  megvalósult óraszám alapján a  (2)–(4)  bekezdés szerint számított 
tényleges jogosultságon felül biztosított támogatást vissza kell fizetni, vagy amennyiben a biztosított támogatásnál 
több kerül elszámolásra, a különbözet mértékében kiegészítő támogatást kell biztosítani.”

8. §  A Rendelet 76. §-a a következő l)–n) pontokkal egészül ki:
(E rendelet)
„l) az  Európai Bizottságnak az  SA.57285 (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 3459 final számú határozata és 
az SA.58288 (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 5661 final számú határozata,
m) az  Európai Bizottságnak az  SA.57121 (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 2855 final számú határozata, és 
az SA.57626 (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 4381 final számú határozata,
n) 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.)

9. §  A Rendelet
a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul, és
b) a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

10. §  A Rendelet
a) 4. § 11. pontjában a „86–79.” szövegrész helyébe a „86–89.” szöveg,
b) 5. § (6) bekezdésében a „26–27.” szövegrész helyébe a „26.” szöveg,
c) 9. § d) pontjában a „2019. június 30-ig” szövegrész helyébe a „2020. december 31-ig” szöveg,
d) 35. § (1) bekezdésében a „8–9. és 11–13. alcím” szövegrész helyébe a „11–16. és 39. alcím” szöveg,
e) 70.  § (4)  bekezdésében a  „támogatott energiahatékony létesítmény” szövegrész helyébe a  „támogatott 

létesítmény” szöveg és
f ) 70.  § (5)  bekezdésében a „támogatott energiahatékony létesítményhez” szövegrész helyébe a „támogatott 

létesítményhez” szöveg
lép.

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

12. §  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  vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az  1191/69/EGK és az  1107/70/EGK tanácsi 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet,

c) az  Európai Bizottságnak a  repülőtereknek és a  légitársaságoknak nyújtott állami támogatásokról szóló 
közleménye (2014/C99/03),

d) az Európai Bizottságnak az SA.57285 (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 3459 final számú határozata és 
az SA.58288 (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 5661 final számú határozata,

e) az Európai Bizottságnak az SA.57121 (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 2855 final számú határozata, és 
az SA.57626 (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 4381 final számú határozata,

f ) 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.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter
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1. melléklet a 39/2020. (X. 21.) ITM rendelethez

 
 

 
1. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 31/a. és 31/b. sorral egészül ki: 

( A B C D E F G H I J K L M N O 

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv 
Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete) 

„ 
31/a. 383106   53 Vasúti 

személyszállítási 
gördülőállomány 
fejlesztése 

Az előirányzat célja a vasúti személyszállítás 
versenyképességének, valamint e közfeladat ellátási 
színvonalának folyamatos növelése, hosszú távú 
fenntarthatóságának biztosítása a vasúti járműpark 
megújítása által.  

gazdasági társaság Korm. 
határozat 
kérelem 
alapján 

biztosítható egy összegben 
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítés-
arányos 

kifizetéssel 

– beszedési 
megbízás 

– – – 

 

31/b. 388295   54 Repülőterek 
fejlesztése 

Az előirányzat célja az Unió belső piacán egyenrangú 
pozíciók eléréséhez vezető és az uniós előírásoknak 
megfelelő repülőtéri infrastruktúra kiépítése. 

helyi önkormányzat, gazdasági társaság kérelem 
alapján 

biztosítható egy összegben 
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésará-

nyos 
kifizetéssel 

– beszedési 
megbízás 

– – – 

                             „ 
2. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 33. és 34. sora helyébe a következő sorok lépnek: 

( A B C D E F G H I J K L M N O 

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv 
Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete) 

„ 
33. 030164   2 Hungaroring Sport 

Zrt. támogatása 
a) Az előirányzat fedezetet biztosít a Hungaroring Sport 
Zrt. által megvalósítandó egyes rendezvényekhez 
kapcsolódó, valamint a rendezvények technikai feltételeit 
biztosító kiadások támogatására, a rendezvényekhez és a 
Hungaroring Sport Zrt. Stratégiai Fejlesztési Programján 
túli egyéb beruházások és fejlesztések megvalósítására, a 
Nemzeti Autó- és Motorsport Stratégia megvalósításához 
kapcsolódó szakmai feladatok megvalósítására. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására.  

a) gazdasági társaság 
b) központi költségvetési szerv 

a) Korm. 
határozat 
kérelem 
alapján 

b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben, 

részletekben 
időarányos vagy 

teljesítésará-
nyos 

kifizetéssel 
b) – 

– a) beszedési 
megbízás 

b) – 

– – – 

 

34. 294835   3 Gazdaságfejlesztést 
szolgáló célelőirányzat 

a) Az előirányzat az alábbi célokra biztosít forrást: 
1.) A Kormány Széchenyi Kártya Programról és 
Széchenyi Turisztikai Kártya Programról szóló egyedi 
határozataiban meghatározott támogatási mértékek 
figyelembe vételével, a Széchenyi Kártya Program 
részeként működő 
1a) Széchenyi Kártya Folyószámlahitel, 
1b) Széchenyi Forgóeszközhitel, 
1c) Széchenyi Beruházási Hitel, 
1d) Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel, 
1e) Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz, 
1f) Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel, 
1g) Széchenyi Likviditási Hitel, 
1h) Széchenyi Beruházási Hitel Plusz és ezen belül önálló 
szabályrendszer szerint működő agrárcélú Széchenyi 
Beruházási Hitel Plusz és 
1i) Széchenyi Turisztikai Kártya (a továbbiakban együtt: 
Konstrukciók) keretében a vállalkozásoknak nyújtott 
hitelekhez kapcsolódó kamattámogatásra, kezelési 

a) A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a 
továbbiakban: kkv. törvény) szerint mikro-, kis- és 
középvállalkozásnak minősülő a kkv. törvény 19.§ 5. 
pontjában meghatározott vállalkozások, amennyiben a 
kamattámogatás, kezelési költségtámogatás, egyéb 
költségtámogatás és kezességi díjtámogatás iránti 
hiteligénylő lap benyújtásának időpontjában nincs 
esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása, és 
adósként vagy adóstársként nem áll a természetes 
személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. 
törvény (a továbbiakban: Aretv.) szerinti 
adósságrendezési eljárás hatálya alatt. 
b) Központi költségvetési szerv. 

a) A 
vállalkozá-

soknak 
nyújtott 

hitelszerző-
désekhez 

kapcsolódóan. 
A kamat-

támogatás, a 
kezelési 

költségtámo-
gatás, az 

egyéb 
költségtámo-

gatás és a 
kezességi 

díjtámogatás 
csoportos 
támogatói 

– a) egy 
összegben 

részletekben, 
időarányos vagy 

teljesítésará-
nyos 

kifizetéssel 
b) – 

 

– a) A pénzügyi 
intézmény a 

támogató 
megbízásából a 
támogatás Áht. 

53/A. § (2) 
bekezdése 

szerinti 
összegével 

megterhelheti a 
kedvezmé-  

nyezettnek a 
pénzügyi 

intézménynél 
vezetett 

számláját. 
b) – 

– a) igénybe 
vehető 

b) – 

– 
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költségtámogatásra és egyéb, pénzügyi intézmény által 
megelőlegezett költségtámogatásra (a továbbiakban: egyéb 
költségtámogatás), valamint a Garantiqa Hitelgarancia 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 
Garantiqa Hitelgarancia Zrt.) és az Agrárvállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány (a továbbiakban: AVGHA), mint 
kezességvállaló intézmények által felszámított készfizető 
kezességvállalási díjhoz kapcsolódó, kezességi 
díjtámogatásra, amely keretében a pénzügyi intézmény 
támogatásra való jogosultság fennállása esetén a 
kedvezményezettől a kamatnak, kezelési költségnek, 
egyéb költségnek és a kezességi díjnak csak a 
támogatással csökkentett részét szedi be, a különbözetet a 
támogató a pénzügyi intézménynek a KAVOSZ Pénzügyi 
Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: KAVOSZ Zrt.) – mint 
az előirányzat felhasználásában közreműködői feladatokat 
ellátó szervezet, amely a Konstrukciók lebonyolítása és 
működtetése során ellátja a Széchenyi Kártya Programon 
belül a támogató jóváhagyásával kiadott, a Konstrukciók 
részletes szabályait tartalmazó, a KAVOSZ Zrt. honlapján 
közzétett, mindenkor hatályos Üzletszabályzatban 
meghatározott feladatokat – részére benyújtott beszámoló 
alapján fizeti meg legkésőbb a kamattámogatással, 
kezelési költségtámogatással, egyéb költségtámogatással 
és kezességi díjtámogatással érintett időszak leteltét 
követő hatodik hónap utolsó napjáig.  
2.) Az előirányzatból kerül finanszírozásra az előirányzat 
működtetésével, kezelésével, ellenőrzésével és nyomon 
követésével összefüggő egyes fizetési kötelezettségek, 
valamint az eredeti törvényi előirányzattal nem 
rendelkező, Kis- és középvállalkozói célelőirányzat (a 
továbbiakban: KKC), valamint a Nemzeti beruházás 
ösztönzési célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzatok 
működtetésével, kezelésével összefüggő fizetési 
kötelezettségek teljesítésére. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására. 

okirat 
kiállítása, és a 

Kormány 
honlapján, a 

kedvezménye-
zett nevére, 

székhelyére és 
az elméleti 
maximális 
támogatás 
összegére 
vonatkozó 

adattartalom-
mal, havon-
kénti, vagy 
negyedévi 
bontásban 

való 
közzététele 

alapján - 
amely a 

támogatói 
okirat 

kedvezménye-
zettel való 
közlésének 

minősül  
- a hitel-

szerződés 
hatályba-
lépésének 

napjától illeti 
meg a 

kedvezmé-
nyezettet.  

Jogszabály 
alapján 
fizetési 

meghagyásos 
eljárás, 

végrehajtási 
eljárás, 

felszámolási 
eljárás esetén 

fizetési 
felszólítás, 
díjbekérő 
alapján. 

b) – 
   „ 

3. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 36. sora helyében a következő sor lép: 
( A B C D E F G H I J K L M N O 

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv 
Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete) 

 
 
„ 

36. 342573   5 Intézményi kezességi 
díjtámogatások 

a) Az előirányzat célja, hogy  
- a Kormány kezességvállalási díjak költségvetési 
támogatásáról szóló egyedi határozatában meghatározott 
támogatási mértékek figyelembevételével kezességi 
díjtámogatást biztosítson a kezességi díjtámogatás 
rendszerének működtetésében résztvevő pénzügyi 
intézmények, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 
hatálya alá nem tartozó, de annak 9. § (4) bekezdése 
alapján pénzügyi szolgáltatást, ezen belül az Országos 

a) A kezességi díjtámogatás kedvezményezettje a 
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási 
szolgáltatását igénybe vevő mikro-, kis- és 
középvállalkozás vagy olyan nagyvállalat lehet,amely 
tőkéjének vagy szavazati jogainak közvetlenül vagy 
közvetve egy állami szerv egyedi vagy több állami szerv 
együttes tulajdonában és ellenőrzése alatt álló része nem 
érheti el a 25%-ot (ezen előirányzat esetén a 
továbbiakban együttesen: vállalkozás). A kezességi 
díjtámogatás kedvezményezettje kizárólag olyan 

 a) A 
kezességi 

díjtámogatás a 
Garantiqa 

Hitelgarancia 
Zrt-vel 

megkötött 
egyedi 

közreműködői 
megállapodás-

– a) egy 
összegben 

részletekben, 
időarányos vagy 

teljesítésará-
nyos 

kifizetéssel  
b) – 

– a) A pénzügyi 
intézmény a 

támogató 
megbízásából a 
támogatás Áht. 

53/A. § (2) 
bekezdése 

szerinti 
összegével 

megterhelheti a 

- a) igénybe 
vehető 

b) – 

- 
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Mikrohitel Alapból pénzkölcsön nyújtását illetve 
mikrohitelezési tevékenységet végző megyei és fővárosi 
vállalkozásfejlesztési alapítványok (ezen előirányzat esetén 
a továbbiakban együttesen: pénzügyi intézmények) által a 
mikro-, kis- és középvállalkozások részére nyújtott, a 
Kormány kezességvállalási díjak költségvetési 
támogatásáról szóló egyedi határozatában meghatározott 
ügyletkörbe tartozó új hitelekre és hitelkiváltásokra a 
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető 
kezesség díjához; másrészt kezességi díjtámogatást 
biztosítson a kezességi díjtámogatás rendszerének 
működtetésében résztvevő pénzügyi intézmények által a 
nagyvállalatok részére nyújtott új hitelek és hitelkiváltások 
kölcsönösszegére a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által a 
Krízis Garanciaprogram keretében vállalt készfizető 
kezesség díjához. A támogatás nem biztosítható az állami 
viszontgarancia nélküli kezességi ügyletekhez és a piaci 
kezességi díjon vállalt kezességi ügyletekhez és nem 
vehető igénybe kamathoz. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására. 

vállalkozás lehet, amelynek a támogatási igény 
benyújtásának időpontjában nincs esedékessé vált és 
meg nem fizetett köztartozása és adósként vagy 
adóstársként nem áll az Aretv. szerinti adósságrendezési 
eljárás hatálya alatt. A kifizetés teljesítése a 
kedvezményezett vállalkozással szerződéses 
jogviszonyban álló és a kedvezményezett vállalkozás 
részére a díjtámogatást megelőlegező pénzügyi 
intézmény részére történik. 
b) Központi költségvetési szerv. 

ban rögzített 
jogosultsági 

feltételek 
fennállása 
esetén a 

kezességválla-
lási szerződés 
hatálybalépé-
sének napjától 
annak bármely 
okból történő 
megszűnéséig 

illeti meg a 
kedvezmé-
nyezettet. 

A támogatás 
biztosítása a 
Garantiqa 

Hitelgarancia 
Zrt. által a 
támogató 
részére 

megküldött 
jelentések 

alapján 
kiállított 
csoportos 
támogatói 

okirat útján 
történik. 

b) - 

kedvezménye-
zettnek a 
pénzügyi 

intézménynél 
vezetett 

számláját.  
b) - 

 
4. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 42/a. sorral egészül ki:  

( A B C D E F G H I J K L M N O 

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv 
Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete) 

  „ 
42a. 384617   26 Motorsporthoz 

kapcsolódó feladatok 
a) 
1. Az előirányzat fedezetet biztosít a Moto GP 
versenysorozat magyarországi megrendezéséhez 
szükséges fejlesztés, beruházás előkészítéséhez és 
megvalósításához kapcsolódó kiadásokra. 
2. Az előirányzat fedezetet biztosít egyes – nem a 
Hungaroring Sport Zrt. által megvalósított – hazai 
motorsport rendezvényekhez kapcsolódó kiadások 
támogatására. 
3. Az előirányzat fedezetet biztosít egyes – nem a 
Hungaroring Sport Zrt. által megvalósított – hazai 
autómotorsporthoz kapcsolódó rendezvények számára. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására. 

a) költségvetési szerv, civil szervezet, gazdálkodó 
szervezet, külföldi szervezet  
b) központi költségvetési szerv 

a) kérelem 
alapján 

b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben 

részletekben, 
időarányos vagy 

teljesítésará-
nyos 

kifizetéssel  
b) – 

a) kötelezett-
ségvállalás 
dokumen-
tumában 

meghatáro-
zott 

határidőig 
b) – 

a) beszedési 
megbízás 

b) – 

- - - 

   „ 
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5. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 48. sora helyébe a következő sor lép: 

( A B C D E F G H I J K L M N O 

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv 
Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete) 

  „ 
48. 368562   2 Épületenergetikai 

pályázati program 
a.) Az előirányzatból az Európai Unió területén 
megvalósuló következő célokra nyújtható támogatás: 
1) megújuló energiaforrásból megvalósuló 
energiatermelés fejlesztése; 
2) megújuló energia felhasználásának növelése; 
3) energiahatékonyságot javító intézkedések; 
4) az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi 
rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi 
CCXVII. törvény 2. § 30. pontja szerinti üvegházhatású 
gázok (a továbbiakban: ÜHG) kibocsátás-csökkentését 
eredményező beruházás, intézkedés; 
5) energia- továbbá klímapolitikai, zöldgazdasági, 
energiatudatossági, energiapolitikához kapcsolódó 
bányászati társadalmi szemléletformálás; 
6) alacsony energiafelhasználású épületek építésének 
támogatása; 
7) az éghajlatváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodást, 
az ÜHG kibocsátás-csökkentését és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó kutatásra, 
fejlesztésre, valamint demonstrációs projektek 
megvalósítására; 
8) az ÜHG kibocsátás-csökkentését eredményező 
beruházások, intézkedések által elért kibocsátás-
csökkentés számszerűsítésére, valamint jogszabályban 
meghatározott követelmények teljesülésére vonatkozó 
műszaki értékelésre. 

b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására. 

a) természetes személy, társasház, lakásszövetkezet, 
költségvetési szerv; gazdasági társaság; civil szervezet, 
alapítvány, szövetség, egyesület, egyházi jogi személy 
b) központi költségvetési szerv 

a) kérelem 
alapján 

pályázati úton 
b) – 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben 

részletekben, 
időarányos vagy 

teljesítésará-
nyos 

kifizetéssel 
b) – 

 

– a) beszedési 
megbízás 
zálogjog 
garancia 

b) – 

– a) igénybe 
vehető 

b) – 

– 

   „ 
6. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 54. és 55. sora helyébe a következő sorok lépnek: 

( A B C D E F G H I J K L M N O 

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv 
Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete) 

  „ 
54. 368128   13 LIFE Program önerő 

támogatás 
a) Az előirányzat keretében támogatás nyújtható  
- az Éghajlat-politika alprogram keretében már uniós 
támogatást elnyert és végrehajtás alatt álló magyarországi 
projekt társfinanszírozásához,  
- az Éghajlat-politika alprogram társfinanszírozási 
feladatainak ellátásához. 
Az előirányzat célja a pályázat 45%-os önrész összegéhez 
történő állami hozzájárulás megvalósítása olyan projektek 
vagy pályázatok esetében, amelyek összhangban állnak az 
Európai Unió, a LIFE program és Magyarország 
éghajlatpolitikai célkitűzéseivel. 
Az előirányzat fedezetet biztosít a kezeléséhez, 
működtetéséhez, bevételei beszedéséhez, pénzeszközei 
felhasználásának ellenőrzéséhez szükséges költségek 
fedezésére, illetve a pályázati pénzek felhasználására, a 
pályázatok megvalósulására, monitorozására, az elért 
eredmények számszerűsítésére, valamint az eredmények 

a) gazdasági társaság, Magyarországon bejegyzett jogi 
személy, amely az Éghajlat-politika alprogram keretében 
már uniós támogatást elnyert és végrehajtás alatt álló 
projektben konzorciumi partnerként vesz részt, vagy 
éghajlatpolitikai pályázata az adott költségvetési évben 
az Európai Unió Bizottságának döntése alapján uniós 
társfinanszírozást nyert el 
b) központi költségvetési szerv 
 

a) kérelem 
alapján 

pályázati úton 
b) – 

– a) egy 
összegben 

részletekben, 
időarányos vagy 

teljesítésará-
nyos 

kifizetéssel 
b) – 

 

 
–– 

a) beszedési 
megbízás 

b) – 

– a) igénybe 
vehető 

b) – 

– 
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pénzügyi és műszaki szempontú értékelésére, az 
előirányzat legfeljebb 5%-ának erejéig. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására. 

 

55. 368228   14 Víziközművek 
Állami Rekonstrukciós 
Alapja 

a) Az előirányzat célja Gördülő Fejlesztési Tervben 
rögzített, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal által jóváhagyott rekonstrukciós pályázat 
megvalósítása és a pályázati rendszer működtetésének 
finanszírozása. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására. 

a) Ellátásért felelős vagy az ellátásért felelős a 
víziközmű-szolgáltatóval együttesen konzorciumban, 
ellátásért felelős vagy az ellátásért felelős 
önkormányzatok konzorciuma, nonprofit gazdasági 
társaság 
b) központi költségvetési szerv 
 

a) kérelem 
alapján 

pályázati úton 
b) – 

 

a) 
biztosítható  

b) – 
 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos vagy 

teljesítésará-
nyos 

kifizetéssel 
b) – 

 

– a) beszedési 
megbízás  

b) – 

– a) igénybe 
vehető 

b) – 

– 

   „ 

7. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 65. sora helyébe a következő sor lép: 

( A B C D E F G H I J K L M N O 

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv 
Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete) 

  „ 
65. 301624   3 Kormányzati 

szakpolitikai feladatok 
a) Az előirányzat biztosítja a kormányzati döntés-
előkészítést megalapozó tanulmánykészítési, 
kommunikációs stratégiai tanácsadási feladatok, valamint 
médiafigyelési és médiaelemzési szolgáltatások 
finanszírozását. Az előirányzat felhasználható továbbá 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
igénybevételéhez. 
b) Az előirányzat biztosítja továbbá a belgazdaság 
irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerének, 
fejlesztési koncepciójának meghatározását; a mikro-, kis- 
és középvállalkozásokra, fejlődésük támogatására, a 
beruházások ösztönzésére vonatkozó jogszabályok 
előkészítése; a kutatási, fejlesztési és innovációs ügyek 
külön törvényben biztosított feladat- és hatásköreinek 
ellátása körében végzett, az e feladatok 
1. nemzetgazdasági szempontból történő tudományos és 
szakmai megalapozását, valamint nemzetgazdasági 
kihatásának elemzését és visszacsatolását szolgáló 
tevékenységek, valamint 
2. teljesítésének eredményével érintett gazdasági szereplők 
részére a világgazdasági folyamatok és azok hatásai, 
valamint az arra adott, adható kormányzati válaszok 
szakmai és tudományos megalapozással, közérthető módon 
történő bemutatását szolgáló tevékenységek  
támogatását azzal a célzott hatással, hogy a gazdasági 
szereplők a nemzetgazdaság fejlesztésére irányuló 
kormányzati eszközöket a leghatékonyabb módon úgy 
vehessék igénybe, hogy az hozzájáruljon a magyar 
versenyképesség és a tudásalapú gazdaság fejlesztéséhez, 
valamint elősegítse a technikai fejlődés és innováció 
kihívásaira való felkészülést. 
c) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok biztosítására. 

a) közbeszerzésen nyertes pályázó, illetve pályázók, a 
legmegfelelőbb ajánlatot tevő partnerek 
b) gazdasági társaság 
c) központi költségvetési szerv 
 

a) – 
b) kérelem 

alapján 
c) – 

a) – 
b) 

biztosítható 
c) – 

a) részletekben, 
időarányos vagy 

teljesítésará-
nyos 

kifizetéssel 
b) egy 

összegben, 
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésará-

nyos 
kifizetéssel 

c) – 
 

– a) – 
b) beszedési 

megbízás 
c) – 

– – – 

  „ 
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8. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 86. sora helyébe a következő sor lép: 

( A B C D E F G H I J K L M N O 

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv 
Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete) 

  „ 
86. 359662   1 Irinyi Terv 

iparstratégiai 
támogatásai 

a) Az előirányzat célja az Irinyi Tervben kiemelt 
ágazatként meghatározott ágazatokba tartozó vállalatok 
fejlesztéseinek és beruházásainak támogatása, amelyek 
hozzájárulnak a kiemelt feldolgozóipari ágazatok 
növekedéséhez. 
Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek 
támogathatók: 
1) kapacitásbővítés, 
2) új létesítmény létrehozása új helyrajzi számon, 
3) termékkínálat bővítése, 
4) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló 
induló beruházások, 
5) termékek piacra vitele, 
6) kutatási és fejlesztési tevékenység, 
7) a 6) és 8) ponthoz kapcsolódó iparjogvédelem, 
8) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény  
95-97. §-a szerinti innovációs partnerségi eljárás 
lebonyolításának a megvalósítása, 
9) az 1)-5) ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági 
beruházás, 
10) az 1)-5) ponthoz kapcsolódó megújuló energia 
használatát célzó beruházás. 
b) Az előirányzat fedezi továbbá a fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelésével összefüggően felmerülő kincstári 
díjak, jutalékok biztosítását. 

a) gazdasági társaság, egyéni cég, szövetkezet, európai 
részvénytársaság, európai szövetkezet 
b) központi költségvetési szerv 

a) kérelem 
alapján 

b) – 

a) előleg 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben 

részletekben, 
időarányos vagy 

teljesítésará-
nyos 

kifizetéssel 
b) – 

 
 

– a) kezelő szervi 
feladatokra is 

kijelölt 
kedvezményezett 

esetében: 
beszedési 

megbízás, végső 
kedvezményezett 

esetében a 
beszedési 
megbízás 
mellett: 

pénzügyi 
intézmény vagy 
biztosító által 

vállalt garancia, 
pénzügyi 

intézmény vagy 
biztosító által 

vállalt készfizető 
kezesség, vagy 

óvadék 
b) – 

IFKA 
Ipar-

fejlesz-
tési 

Köz-
hasznú 
Non-
profit 
Korlá-

tolt 
Fele-
lős-
ségű 

Társa-
ság 

– – 

  „ 
9. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 94. sora helyébe a következő sor lép: 

( A B C D E F G H I J K L M N O 

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv 
Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete) 

  „ 
94. 359084   1 Szakképzési 

centrumok által ellátott 
felnőttoktatási 
tevékenység 
finanszírozása 

a) Az előirányzat forrást biztosít 
- a szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény 
szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása 
kapcsán felmerült kiadásokhoz, 
- a támogatással kapcsolatban a kezelő szervnél felmerülő 
kiadásokhoz, legfeljebb a tárgyévi eredeti előirányzat  
1%-ának mértékéig.  
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására. 

központi költségvetési szerv, vagyonkezelő alapítvány 
által fenntartott felsőoktatási intézmény 

a) jogszabály 
alapján 
kérelem 
alapján  

b) - 

a) 
biztosítható  

b) - 

a) egy 
összegben, 

részletekben, 
időarányos vagy 

teljesítésará-
nyos 

kifizetéssel  
b) - 

- - a) Nem-
zeti 

Szak-
képzési 
és Fel-
nőtt-

képzési 
Hivatal

b) - 

- - 

  „ 
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10. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 104. sora helyébe a következő sor lép: 

( A B C D E F G H I J K L M N O 

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv 
Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete) 

  „ 
104. 379884   10 Vagyonkezelő 

alapítvány által 
fenntartott intézmény 
feladatainak támogatása  

a) Az előirányzat fedezetül szolgál az oktatás, tudományos 
kutatási tevékenységek és az ezzel összefüggő feladatok, 
valamint a felsőoktatási tevékenység és az ezeket szolgáló 
funkcionális és szolgáltató tevékenységek finanszírozására, 
továbbá a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi 
XIII. törvény alapján a vagyonkezelő alapítvány alapító 
okiratában meghatározott célok megvalósításának 
elősegítése érdekében nyújtandó pénzbeli vagyoni juttatás 
teljesítésére. 
b) Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítására. 

a) alapítvány, felsőoktatási intézmény 
b) központi költségvetési szerv 

a) kérelem 
alapján 

pályázat útján 
b) - 

a) 
biztosítható 

b) – 

a) egy 
összegben 

részletekben 
teljesítésará-
nyos vagy 
időarányos 
kifizetéssel  

b) – 

– a) beszedési 
megbízás 

– – – 

„ 
11.  A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 110. sora helyébe a következő sor lép: 

( A B C D E F G H I J K L M N O 

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv 
Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete) 

  „ 
110. 353795   5 Felsőoktatási 

vagyongazdálkodási 
feladatok 

Az egyes PPP konstrukcióban megvalósult felsőoktatási 
létesítményekkel kapcsolatos intézkedések megtételéről 
szóló 1341/2015. (V. 27.) Korm. határozat alapján az 
állami és az állam által alapított vagyonkezelő alapítvány 
által fenntartott felsőoktatási intézmények PPP 
beruházásaihoz kapcsolódó kiváltási feladatok támogatása. 

központi költségvetési szerv, állam által alapított 
vagyonkezelő alapítvány, valamint az általa fenntartott 
felsőoktatási intézmény 

kérelem 
alapján 

 

biztosítható 
 

egy összegben 
részletekben 

teljesítésarányo
s vagy 

időarányos 
kifizetéssel  

– beszedési 
megbízás 

– – – 

„ 
12. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 119-122. sorral egészül ki: 

 ( A B C D E F G H I J K L M N O 

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv 
Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete) 

„ 
119. 384317  68 Foglalkoztatáspolitikai 

feladatok 
          

120. 294702   1 Országos 
Foglalkoztatási 
Közhasznú Nonprofit 
Kft. támogatása 

Az előirányzat az OFA Országos Foglalkoztatási 
Közhasznú Nonprofit Kft. működésének és 
feladatellátásának támogatására nyújt fedezetet. 

gazdasági társaság kérelem 
alapján 

biztosítható egy összegben - beszedési 
megbízás 

- - - 

121. 284201   2 ÁPB-k szakmai 
programjainak 
támogatása 

Az előirányzat az ágazati párbeszéd bizottságokat alkotó 
munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti 
szervezeteknek és ezek szövetségeinek az ágazatot érintő 
belföldi szakmai munkájának finanszírozására szolgál. 
Emellett az Európai Ágazati Szociális Párbeszéd 
Bizottságok tagszervezeteiben való részvétellel kapcsolatos 

civil szervezet, érdekképviselet, gazdasági társaság kérelem 
alapján 

biztosítható egy összegben - beszedési 
megbízás 

- - - 
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nemzetközi tagdíjak fizetésére és nemzetközi 
kapcsolatokkal összefüggő feladatok (nemzetközi 
konferenciákon történő részvétel és hazai szervezésű, de 
nemzetközi részvétellel tartott konferenciák) 
finanszírozására nyújt fedezetet.  

122. 355284   3 Munkavédelmi célú 
támogatás 

Az előirányzat célja az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzés támogatása. 

költségvetési szerv, gazdasági társaság pályázati úton biztosítható egy összegben 
részletekben, 

időarányos vagy 
teljesítésará-

nyos 
kifizetéssel  

- beszedési 
megbízás 

- - - 

 „ 
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2. melléklet a 39/2020. (X. 21.) ITM rendelethez
„2. melléklet a 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelethez

 
 

 
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 2020. évi központi kezelésű kiadási előirányzatainak feladatterve 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv 
Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

2. 358706 21 Központi kezelésű előirányzatok           

3. 349195 
 

3 Tulajdonosi joggyakorlással 
kapcsolatos bevételek és 
kiadások 

          

4. 376951 

 

 1 Tőkeemelés Az előirányzat célja a Minisztérium tulajdonosi 
joggyakorlása alá eső gazdasági társaságok tőkeemelésének 
rendezése.  

gazdasági társaság –  – tőkeemelés 
jogcímen 

tulajdonosi 
joggyakorló 
határozata 

alapján 

– – – – – 

5.  388384 

 

4 A párnagáz szerződés 
megszüntetéséhez kapcsolódó 
kiadások 

Az előirányzat a MOL Földgáztároló Részvénytársaság 
valamint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium között 
2005. évben létrejött „Hatósági szerződés a bányajáradék 
csökkentésének feltételeiről” szóló szerződés (Párnagáz 
Szerződés) megszüntetése érdekében szükséges 
intézkedések céljából a Magyar Földgáztároló Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság részére bányajáradék 
visszatérítése jogcímen biztosít forrást. 

gazdasági társaság  – 
 

– megállapodás 
alapján 

– – – – – 

 „ 
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A pénzügyminiszter 10/2020. (X. 21.) PM rendelete
a pénzügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

A honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló  
2011. évi CXIII. törvény 81. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím és az  1.  melléklet tekintetében a  honvédségi adatkezelésről, az  egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével 
kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 68. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdésében és az  Alaptörvény 
18.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló  
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
1.  ágazat: a Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) és az ágazathoz tartozó szervezetek,
2.  ágazathoz tartozó szervezetek: a pénzügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása, felügyelete, alapítói 

joggyakorlása vagy tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervek,
3.  honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszak: az  Alaptörvény szerinti rendkívüli állapot, 

szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, terrorveszélyhelyzet, valamint váratlan támadás.

2. A honvédelmi feladatok végrehajtásának egységes rendje

2. §  A  miniszter az  ágazati honvédelmi feladatok ellátása, a  feladatok végrehajtásának megszervezése és irányítása 
érdekében gondoskodik az  ágazati honvédelmi feladatok végrehajtását koordináló operatív csoport  
(a továbbiakban: operatív csoport) létrehozásáról és működési feltételeinek megteremtéséről.

3. §  A  miniszter által kijelölt szakmai vezető (a továbbiakban: szakmai vezető) az  ágazat honvédelmi feladatainak 
végrehajtása érdekében gondoskodik
a) az operatív csoport működtetéséről,
b) az  ágazathoz tartozó szervezetek vezetőinek javaslatai alapján a  szükséges mértékű személyi és 

eszközállomány átcsoportosításáról,
c) a  Minisztérium központi épületében meglévő és kialakításra kerülő nyilvántartók, és a  nyilvántartókban 

elektronikus rendszerek működtetéséhez szükséges feltételek biztosításáról,
d) az  ágazat tekintetében a  vagyon- és személyvédelemhez, valamint az  iratok biztonságba helyezéséhez 

szükséges feltételek biztosításáról,
e) az ágazat értesítési-riasztási rendszerének a működtetéséről, valamint az ügyeleti szolgálat váltásos rendben 

történő működtetéséről,
f ) az  ágazat Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében meghatározott feladatainak végrehajtására történő 

felkészítéséről,
g) az ágazat által vezetett közhiteles nyilvántartások védelméről és azok rendelkezésre állásáról,
h) a  Minisztérium honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszak és honvédelmi veszélyhelyzet idején 

történő működtetésének biztosítása érdekében végrehajtandó időszaki feladatok ellátásáról,
i) a polgári felkészültség követelményei alapján meghatározott feladatok ellátásáról,
j) a Minisztérium befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatai ellátásáról, és
k) – a  honvédelmi miniszterrel együttműködve – az  Országgyűlés, illetve a  Kormány befogadó nemzeti 

támogatással kapcsolatos döntéseinek végrehajtásáról.

4. § (1) Az ágazathoz tartozó szervezet vezetője kijelöli az ágazathoz tartozó szervezet honvédelmi feladatai végrehajtásáért 
felelős személyt, szervezeti egységet, amelyről haladéktalanul tájékoztatja a szakmai vezetőt.

 (2) A szakmai vezető
a) képviseli a  Minisztériumot a  Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoportban  

(a továbbiakban: HIKOM),
b) gondoskodik a Minisztérium tekintetében a (3) bekezdés szerinti feladatok ellátásáról,
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c) figyelemmel kíséri az ágazat honvédelmi feladatainak teljesítését,
d) figyelemmel kíséri az  ágazathoz tartozó szervezeteknél a  honvédelmi intézkedési terv összeállítását, 

felülvizsgálatát, szükség szerinti módosítását,
e) figyelemmel kíséri az  ágazathoz tartozó szervezeteknek az  Észak-atlanti Szerződés Szervezete  

(a továbbiakban: NATO) által vezetett válságkezelési gyakorlatokon, valamint az  egyéb honvédelmi 
gyakorlatokon való részvételét,

f ) figyelemmel kíséri az  ágazat befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatainak az  ellátását, és 
a HIKOM révén részt vesz a nemzeti és a NATO műveleti tervezés Minisztériumot érintő feladataiban,

g) adatot szolgáltat a befogadó nemzeti támogatás képesség katalógus pontosításához, és
h) közreműködik a honvédelmi felkészítés kormányzati feladattervében meghatározott feladatok végrehajtásában 

és az  e  célra jóváhagyott költségvetési források felhasználásáról szóló beszámoló tervezetének, valamint 
a  honvédelmi felkészítés következő évi feladattervéhez szükséges javaslatok és költségvetési igények 
tervezetének összeállításában.

 (3) Az (1) bekezdés szerint kijelölt személy gondoskodik az ágazathoz tartozó szervezeteknél
a) a honvédelmi intézkedési terv és annak módosítása előkészítéséről, rendszeres felülvizsgálatáról,
b) a  honvédelmi intézkedési terv végrehajtásában részt vevő személyi állomány részére a  honvédelmi 

intézkedési terv megismertetéséről, valamint gyakorlásáról,
c) a honvédelmi intézkedési terv végrehajtását biztosító erőforrások és eszközök rendelkezésre állásáról, és
d) a honvédelmi célú adatkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátásáról.

 (4) Az operatív csoport
a) figyelemmel kíséri az ágazat befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatainak végrehajtását, és
b) együttműködik a védelmi igazgatás szerveivel a honvédelmi feladatok ellátásában.

3. A honvédelmi intézkedési terv

5. § (1) A Minisztérium és az ágazathoz tartozó szervezet honvédelmi intézkedési tervet készít.
 (2) Az  ágazathoz tartozó szervezetek honvédelmi intézkedési terveinek kiadásáról, rendszeres felülvizsgálatáról 

és szükség szerinti módosításáról az  ágazathoz tartozó szervezet vezetője gondoskodik, amelyről tájékoztatja 
a szakmai vezetőt.

 (3) A  Minisztérium és az  ágazathoz tartozó szervezetek honvédelmi intézkedési terve tartalmazza a  honvédelmi 
vonatkozású különleges jogrendi időszakra és a  honvédelmi veszélyhelyzetre vonatkozó, a  honvédelmi feladatok 
ellátását rendkívüli körülmények között is biztosító, személyi és anyagi erőforrásokra is kiterjedő működési 
szabályokat.

4. A meghagyással kapcsolatos ágazati feladatok

6. § (1) A meghagyásba bevont szerveket az 1. melléklet tartalmazza.
 (2) Az  ágazathoz tartozó, meghagyásba be nem vont szervezet is kezdeményezheti a  miniszternél a  meghagyásba 

történő bevonását.
 (3) A  meghagyásba bevont szerv vezetője a  változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül köteles tájékoztatni 

a  minisztert minden olyan változásról, amely jelentős kihatással van a  szerv honvédelmi vonatkozású különleges 
jogrendi időszak és honvédelmi veszélyhelyzet idején elvégzendő feladatainak végrehajtására.

 (4) A  meghagyási tevékenység személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáért, végrehajtásáért a  meghagyásba bevont 
szerv vezetője felelős.

7. §  A meghagyásba bevont szerv
a) a  honvédségi adatkezelésről, az  egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai 

igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 29.  § w)  pontjában és 30.  § 
(1)  bekezdés i)  pontjában meghatározott adatszolgáltatás teljesítését követően 8 munkanapon belül 
tájékoztatja az  állományába tartozó hadkötelesek teljes létszámáról, valamint a  teljes létszámon belül 
a meghagyásban érintett személyek létszámáról a Honvédelmi Minisztérium védelmi igazgatási feladatokat 
ellátó szervezeti egységét és a miniszter honvédelmi feladatai koordinálására kijelölt szervezeti egységét,

b) a név szerinti meghagyás tényét a hadkötelezettség elrendelését, illetve a kijelölést követő 5 munkanapon 
belül közli az érintettel, továbbá tájékoztatja a meghagyással kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 228. szám 7219

c) az álláshelyeket és munkaköröket tartalmazó nyilvántartást a honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi 
időszakban és honvédelmi veszélyhelyzetben szükséges működésüket alátámasztó okmányokhoz, illetve 
a részükre meghatározott feladatokat tartalmazó tervekhez, intézkedésekhez csatolja,

d) a  hadkötelezettség fennállásától eltérő időszakban a  Haktv. 29.  § w)  pontjában és 30.  § (1)  bekezdés 
i)  pontjában meghatározottak alapján teljesített adatszolgáltatást a  honvédelmi vonatkozású különleges 
jogrendi időszakban és honvédelmi veszélyhelyzetben szükséges működésüket alátámasztó okmányokhoz, 
illetve a részükre meghatározott feladatokat tartalmazó tervekhez, intézkedésekhez csatolja,

e) a hadkötelezettség bevezetését követően a meghagyási névjegyzéket a honvédelmi vonatkozású különleges 
jogrendi időszakban és honvédelmi veszélyhelyzetben szükséges működésüket alátámasztó okmányokhoz, 
illetve a részükre meghatározott feladatokat tartalmazó tervekhez, intézkedésekhez csatolja.

5. A honvédelemben közreműködő szervek

8. §  A  honvédelemben közreműködő szerveket, amelyek e  rendelet alapján honvédelmi feladat ellátására vagy 
honvédelmi kötelezettség teljesítésében való közreműködésre kötelesek, a 2. melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. §  Hatályát veszti a  nemzetgazdasági miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló  
5/2014. (II. 7.) NGM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 2. sora.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

1. melléklet a 10/2020. (X. 21.) PM rendelethez

A pénzügyminiszter által meghagyásba bevont szervek

1. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-044549)
2.  PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 

01-09-295883)
3.  Széchenyi Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-046411)

2. melléklet a 10/2020. (X. 21.) PM rendelethez

A pénzügyminiszter által kijelölt, honvédelemben közreműködő szervek

1.  Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-044549)
2.  PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 

01-09-295883)
3.  Széchenyi Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-046411)
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 476/2020. (X. 21.) KE határozata
a Magyar Művészeti Akadémia elnökének tisztségében való ismételt megerősítéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés l) pontja, valamint a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 
22. § (1) bekezdése alapján – a Magyar Művészeti Akadémia közgyűlésének 17/2020. (09. 07.) számú határozatára 
tekintettel – Vashegyi Györgyöt, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagját a Magyar Művészeti Akadémia elnöki 
tisztségében ismételten megerősítem.

Budapest, 2020. október 14.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03940-2/2020.

A köztársasági elnök 477/2020. (X. 21.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16. § (1) bekezdése és 32. § (1) bekezdése alapján  
– a  belügyminiszter javaslatára – Alpek Szilvia nemzetbiztonsági ezredest 2020. október 23-ai hatállyal 
nemzetbiztonsági dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2020. október 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. október 12.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/03792-2/2020.
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A köztársasági elnök 478/2020. (X. 21.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16. § (1) bekezdése és 32. § (1) bekezdése alapján 
– a belügyminiszter javaslatára – Lauda Zoltán rendőr ezredest 2020. október 23-ai hatállyal rendőr dandártábornokká 
kinevezem.

Budapest, 2020. október 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. október 12.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/03793-2/2020.

A köztársasági elnök 479/2020. (X. 21.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16. § (1) bekezdése és 32. § (1) bekezdése alapján 
– a belügyminiszter javaslatára – Molnár Gábor rendőr ezredest 2020. október 23-ai hatállyal rendőr dandártábornokká 
kinevezem.

Budapest, 2020. október 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. október 12.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/03794-2/2020.



7222 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 228. szám 

A köztársasági elnök 480/2020. (X. 21.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16.  § (1)  bekezdése és 32.  § (1)  bekezdése 
alapján – a belügyminiszter javaslatára – dr. Bognár Balázs Lajos tűzoltó ezredest 2020. október 23-ai hatállyal tűzoltó 
dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2020. október 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. október 12.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/03795-2/2020.

A köztársasági elnök 481/2020. (X. 21.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. § 
(1)  bekezdés b)  pontja alapján – a  honvédelmi miniszter előterjesztésére – Horváth Gábor dandártábornokot  
2020. október 23-ai hatállyal vezérőrnaggyá előléptetem.

Budapest, 2020. október 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem: 

Budapest, 2020. október 8.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/03730-2/2020.
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A köztársasági elnök 482/2020. (X. 21.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 
4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – Baráth István dandártábornokot  
2020. október 23-ai hatállyal vezérőrnaggyá előléptetem.

Budapest, 2020. október 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem: 

Budapest, 2020. október 8.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/03804-2/2020.

A köztársasági elnök 483/2020. (X. 21.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 
4/A.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján – a  honvédelmi miniszter előterjesztésére – Garas László dandártábornokot  
2020. október 23-ai hatállyal vezérőrnaggyá előléptetem.

Budapest, 2020. október 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem: 

Budapest, 2020. október 8.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/03805-2/2020.
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A Kormány 1683/2020. (X. 21.) Korm. határozata
az alapellátás megerősítéséről, illetve a Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 2021. évi előirányzatából 
történő átcsoportosításról

A Kormány
 1. egyetért az alapellátás megerősítéséről szóló szakmai programmal, és felhívja az emberi erőforrások miniszterét és 

a belügyminisztert az abban foglaltak végrehajtására;
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

belügyminiszter
Határidő: 2022. december 31.

 2. a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 12.  § 
(1)  bekezdés b)  pontjában biztosított jogkörében elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és 
Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
alcím, 7.  Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím terhére 
3 000 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni 
Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító-
megelőző ellátás jogcímcsoport, 1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcím előirányzat javára, az 1. melléklet 
szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2021. január 1-jét követően azonnal
 3. egyetért azzal, hogy az  emberi erőforrások minisztere – a  belügyminiszter és az  innovációért és technológiáért 

felelős miniszter bevonásával – gondoskodjon az  1.  pont szerinti szakmai program európai uniós, elsődlegesen 
REACT EU forrásból történő finanszírozásáról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
belügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a REACT EU forrás felhasználására irányuló európai uniós rendelet hatálybalépését követően 
az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programmal kapcsolatos, a  REACT EU prioritás 
létrehozására vonatkozó módosítás Európai Bizottsághoz történő benyújtását követően 
haladéktalanul

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2020. évi 228. szám

 
7225

1. melléklet az 1683/2020. (X. 21.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

 forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

csop. szám szám csop. Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
LXXII.

1 Egészségbiztosítási Alap
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

7
263901 1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás

K5 3 000 000 000 
LXXII.

1 Egészségbiztosítási Alap
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

7
284889 12 Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék

K5 -3 000 000 000

 forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

csop. szám szám csop. Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

 forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

csop. szám szám csop. Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos

Magyar Államkincstár teljesítésarányos   
egyéb: azonnal          3 000 000 000                  3 000 000 000    

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma
Államháztartási 

egyedi azonosító

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Államháztartási 
egyedi azonosító

Gyógyító-megelőző ellátás

Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Gyógyító-megelőző ellátás

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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A Kormány 1684/2020. (X. 21.) Korm. határozata
a Garantiqa Krízis Garanciaprogram kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról

 1. A Kormány
1.1. a koronavírus világjárvány negatív gazdasági hatásainak mérséklése érdekében egyetért egy új, az  eddig 

kifejlesztett garanciatermékekhez képest még hatékonyabb, a  vállalkozások hosszú távú beruházásainak 
finanszírozását lehetővé tevő garanciatermék, a Garantiqa Krízis Garanciaprogram Investment Hitelgarancia 
bevezetésével;

1.2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az  intézményi kezességi díjtámogatások és 
a gazdaságfejlesztést szolgáló feladatok finanszírozásához szükséges összeg, de legfeljebb 730 000 000 forint 
többletforrás biztosításáról a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 
1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaságvédelmet 
szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok 
jogcímcsoport, 2. Gazdaságfejlesztési programok jogcím javára;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

1.3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  Garantiqa Krízis Garanciaprogram Investment 
Hitelgarancia bevezetésével az  intézményi kezességi díjtámogatások és a  gazdaságfejlesztést szolgáló 
feladatok finanszírozásához szükséges költségvetési források rendelkezésre állásáról a  2022–2030 közötti 
időszakban;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: Magyarország 2022–2030. évi központi költségvetésének tervezése során

1.4. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  Garantiqa Krízis Garanciaprogram 
Investment Hitelgarancia keretében garantált Széchenyi Beruházási Hitel Plusz hitelekhez nyújtott kamat- és 
kezelésiköltség-támogatást jelentse be az Európai Bizottságnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
108. cikk (3) bekezdése alapján, a Támogatásokat Vizsgáló Irodán keresztül.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának összegéről szóló 1778/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 

[a továbbiakban: 1778/2018. (XII. 21.) Korm. határozat] 2. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
(A Kormány
felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének 
támogatása keretében)
„d) gondoskodjon a hitelintézetek által 2020. október 22. és 2020. december 31. napja között kibocsátott, legfeljebb 
tíz év futamidejű, beruházási célú új hitelek és hitelkiváltások – ide nem értve a  Széchenyi Kártya Program egyes 
konstrukcióinak keretében, valamint a b) és c) alpont alapján támogatott ügyleteket – kölcsönösszegére, azok teljes 
futamidejére a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt kezességi díjakhoz évente, maximálisan 100 000 000 forint 
hitelösszeg esetén a teljes hitelösszeg legfeljebb 1%-át kitevő mértékű garanciadíj-támogatás, 100 000 000 forintot 
meghaladó hitelösszeg esetén a  teljes hitelösszeg legfeljebb 2%-át kitevő mértékű garanciadíj-támogatás 
biztosításáról, azzal, hogy a  garanciadíj-támogatást figyelembe véve 80%-os mértékű, tőkére vállalt készfizető 
kezesség esetén a mikro-, kis- és középvállalkozások által fizetett éves kezességvállalási díj mértéke nem haladhatja 
meg a teljes hitelösszeg 1%-át;”

 4. Az 1778/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„6. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva 
a  központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím, 5. Intézményi kezességi díjtámogatások jogcímcsoporton rendelkezésre 
álló előirányzat terhére vállalható tárgyéven túli kötelezettségek mértékét a 2021–2032. évekre az alábbiak szerint 
állapítja meg:
a) a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 4 500 000 000 forint,
b) a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 5 000 000 000 forint,
c) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 4 200 000 000 forint,
d) a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 3 500 000 000 forint,
e) a 2025. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 3 000 000 000 forint,
f ) a 2026–2032. évekre vonatkozó kötelezettségvállalások felső korlátja évente 2 500 000 000 forint.
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Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal”

 5. A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a  koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra gyakorolt 
gazdasági hatásainak mérséklése érdekében létrehozandó Széchenyi Kártya Program hitelkonstrukciókról szóló 
1194/2020. (IV. 30.) Korm. határozat 2. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„d) valamint a  hitelekhez – ideértve a  legfeljebb 100 000 000 forint összegű, a  Garantiqa Krízis Garanciaprogram 
Investment Hitelgarancia keretében garantált hiteleket is – nyújtott készfizető kezességvállalás díjához 1%-os 
kezességi díjtámogatást, illetve a  Garantiqa Krízis Garanciaprogram Investment Hitelgarancia keretében nyújtott, 
100 000 000 forintot meghaladó Széchenyi Beruházási Hitel Plusz hitelek készfizető kezességvállalás díjához 2%-os 
kezességi díjtámogatást”
(biztosít.)

 6. A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 1736/2019. (XII. 19.) 
Korm. határozat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A  Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított 
jogkörében eljárva a  Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat terhére vállalható kötelezettség mértékét 
a 2021–2032 közötti évekre az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 14 700 000 000 forint,
b) a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 14 900 000 000 forint,
c) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 8 050 000 000 forint,
d) a 2024–2032. évekre vonatkozó kötelezettségvállalások felső korlátja évente 5 100 000 000 forint.”

 7. A Kormány visszavonja az 1778/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 7. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 96/2020. (X. 21.) ME határozata
a Magyar–Zöld-foki Gazdasági és Műszaki Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének kinevezéséről

 1. A kormányközi vegyes bizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.) 
Korm.  határozat 3.  pont a)  alpontja szerinti jogkörömben eljárva a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése 
alapján

Mártonffy-Nagy Dorottyát

a Magyar–Zöld-foki Gazdasági és Műszaki Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökévé nevezem ki.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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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: Németh Balázs ügyvezető.
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