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Kormányrendeletek

A Kormány 96/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet okán felvehető hallgatói hitelről
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §

(1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet okán
a)
a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. §-a
szerinti hitelfelvevő legfeljebb 500 000 forint összegű szabad felhasználású hallgatói hitelre jogosult
megélhetési költségei finanszírozásához, vagy
b)
a felnőttképzésért felelős miniszter által – jogszabályban foglaltak alapján – meghatározott felnőttképzésben
részt vevő személy hitelfelvevőként legfeljebb 1 200 000 forint összegű szabad felhasználású hitelt igényelhet
felnőttképzésben történő részvétele időszakában felmerülő megélhetési költségei okán, amelynek
folyósítására a felnőttképzésért felelős miniszter által külön jogszabályban meghatározott feltételek
teljesítése esetén kerül sor.
(2) A hitelfelvételre az is jogosult, aki már rendelkezik érvényes szabad felhasználású hitel- vagy kölcsönszerződéssel
a Korm. rendelet 2. § 6. pontja szerinti Diákhitel szervezettel. Hitelfelvételre nem jogosult, aki a hiteligénylés
benyújtásakor nyelvtanulási hallgatói hitellel rendelkezik vagy betöltötte az 55. életévét.
(3) Az (1) bekezdés szerinti hitelt a Korm. rendelet 3. §-a szerinti hitelfelvevő és a felnőttképzésben részt vevő
hitelfelvevő (a továbbiakban együtt: hitelfelvevő) egy összegben veheti fel azzal, hogy a szerződés megkötésének
legkésőbbi időpontja 2020. december 31. A hitelfelvevő jogosultságát a Diákhitel szervezet ellenőrzi.
(4) A hitel kamatának kamatelemei a szabad felhasználású hallgatói hitel kamatelemeivel egyeznek meg azzal
a kivétellel, hogy a kockázati prémium kamatelem fix 1,5%-os mértékű, amely kamatot az állam a központi
költségvetés terhére, általános kamattámogatás formájában átvállal a hitelfelvevőtől a kötött felhasználású hitelre
vonatkozó szabályok szerint.
(5) A hitel törlesztését a felvételét követő 12 hónap elteltével kell megkezdeni havi egyenlő részletekben. A törlesztés
időtartamát a hitelfelvevő a hitelszerződés megkötésekor választhatja meg években úgy, hogy az legalább 1 év és
legfeljebb 5 év lehet.
(6) A Diákhitel szervezet a törlesztési kötelezettség kezdetét megelőző hónap végéig közli a hitelfelvevővel a havi
törlesztő részlet összegét.
(7) A hitel igénylésére, folyósítására, előtörlesztésére, megszűnésére, a hiteltartozásra igényelhető
gyermektámogatásra, a hitelszerződés felmondására, a felmondott hitelszerződésből eredő követelés behajtására,
továbbá a hitelszerződésre a Korm. rendelet nyelvtanulási hiteleire vonatkozó 2020. január 1-jén hatályos szabályait
kell alkalmazni azzal, hogy a felnőttképzésben részt vevőkre vonatkozó igénylési speciális szabályokat a Diákhitel
szervezet részletezi.

2. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. május 1-jén lép hatályba.
(2) Az 5. § 2020. május 15-én lép hatályba.

3. §

(1) Veszélyhelyzet okán a Korm. rendelettől eltérően a hitelfelvevő az első tanulmányi félévben december 31-ig,
a második tanulmányi félévben június 15-éig dönthet az igényelt hitelösszeg mértékének megváltoztatásáról.
(2) A veszélyhelyzet okán szabad felhasználású hallgatói hitel – ha azt a hitelfelvevő korábban ezen időszakra nem
igényelte – a 2019/2020. első tanulmányi félévére visszamenőlegesen is igényelhető 2020. június 15-éig.

1921

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 71. szám

4. §

(1) A nyelvtanulási hallgatói hitel 2020. május 1-jétől nem igényelhető.
(2) A 2020. május 1-jén fennálló nyelvtanulási hallgatói hitelszerződés 2020. május 1-jén a hitelfelvevő vagy a Diákhitel
szervezet külön nyilatkozata nélkül e rendelet szerint alakul át.
(3) Az e rendelet szerinti hitelfelvevő a Korm. rendelet 18/A–18/D. §-a szerinti gyermektámogatást a 2020. május 1-jén
vagy azt követően született vagy örökbefogadott gyermek esetében veheti igénybe a Korm. rendeletben foglalt
eljárások figyelembevételével.

5. §		
A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 97/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete
a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali
intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes
új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali
intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes
új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (10) bekezdése a következő
o)–x) ponttal egészül ki:
[Az (1)–(7) bekezdés szerinti rendelkezések a következő TEÁOR és TESZOR-számmal azonosított tevékenységet tényleges
főtevékenységként végzőkre – ide nem értve a költségvetési szerv kifizetőket – terjednek ki:]
„o) növényi szaporítóanyag termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.30),
p) egyéb, nem évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.19),
q) egyéb évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.29),
r) dísznövény nagykereskedelme (TEÁOR és TESZOR 46.22),
s) dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme (TEÁOR és TESZOR 47.76),
t) vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 01.70),
u) desztillált szeszes ital gyártása (TEÁOR és TESZOR 11.01),
v) szőlőbor termelése (TEÁOR és TESZOR 11.02),
w) sörgyártás (TEÁOR és TESZOR 11.05) és
x) szőlőtermesztés (TEÁOR és TESZOR 01.21).”
2. §		
Az R. 1. §-a a következő (13)–(18) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A (10) bekezdés o) pontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjednek ki az (1)–(7) bekezdés szerinti
rendelkezések, ha a tevékenységet végző megfelel a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló
45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet 2. § 2. pontjában foglaltaknak.
(14) A (10) bekezdés p) és q) pontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjednek ki az (1)–(7) bekezdés
szerinti rendelkezések, ha a tevékenységet végző adózónak e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban
a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a a virágok – ideértve a vágni való virágot és a virágsarjat is –
termesztéséből, a vágott virág, virágcsokor és hasonló termékek kereskedelmi értékesítéshez való előkészítéséből
vagy fonásra szánt növényi termékek termesztéséből származott.
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(15) A (10) bekezdés s) pontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjednek ki az (1)–(7) bekezdés szerinti
rendelkezések, ha a tevékenységet végző a (10) bekezdés s) pontjában szereplő tevékenységek közül kizárólag
dísznövény kiskereskedelemmel foglalkozik.
(16) A (10) bekezdés t) pontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjednek ki az (1)–(7) bekezdés szerinti
rendelkezések, ha a tevékenységet végző megfelel a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
szóló 1996. évi LV. törvény 50. § (2) bekezdés f ) pontjának.
(17) A (10) bekezdés u) pontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjednek ki az (1)–(7) bekezdés szerinti
rendelkezések, ha az általa gyártott ital a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről,
címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklet 6. vagy
9. pontja szerinti szeszes ital.
(18) A (10) bekezdés w) pontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjednek ki az (1)–(7) bekezdés szerinti
rendelkezések, ha a gyártó megfelel a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 3. § (3) bekezdés 17. pontjában
foglaltaknak.”
3. §		
Az R. 1. § (10) bekezdés m) pontjában a „(TEÁOR és TESZOR 96.04) és” szövegrész helyébe a „(TEÁOR és TESZOR 96.04),”
szöveg lép.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete
egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt
történő eltérő alkalmazásáról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 24. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus
elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által kihirdetett veszélyhelyzet
(a továbbiakban: veszélyhelyzet) megszűnéséig a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet], valamint az egységes
működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet]
rendelkezéseit a 2. alcímben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A veszélyhelyzet megszűnéséig a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet] rendelkezéseit a 3. alcímben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
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2. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseinek eltérő
alkalmazása
2. §		
Az irányító hatóság követelések adók módjára történő behajtását nem kezdeményezheti, és a biztosítékokat nem
érvényesítheti.

3. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseinek eltérő alkalmazása
3. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdés k) pontjától eltérően a standard és az egyszerűsített kiválasztási
eljárás esetén a támogatási kérelem a felhívás közzétételét követő tizenötödik nap előtt nem nyújtható be.
4. §

(1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdésétől eltérően az irányító hatóság a felhívást ötnapos határidő
biztosításával bocsátja társadalmi egyeztetésre.
(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 48. § (2) bekezdésétől eltérően az irányító hatóság a felhívást legalább tizenöt
nappal az éves fejlesztési keretben meghatározott meghirdetési időpont előtt küldi meg az európai uniós források
felhasználásáért felelős miniszternek.

5. §		
Nem alkalmazható a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 52. § (4) bekezdése.
6. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdésétől eltérően az irányító hatóság dönthet a döntés-előkészítő
bizottság összehívásáról, ha a szakpolitikai felelős nem az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos
irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszter által vezetett minisztériumban került kijelölésre.
7. §

(1) Ha a kedvezményezett erre irányuló indokolt kérelmet terjeszt elő, akkor a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 81. §
(3) bekezdése szerinti szerződéskötési határidő legfeljebb százhúsz napra meghosszabbítható. A 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdése alkalmazásának hiányában, ha a támogatási szerződés megkötéséhez
a kedvezményezettől vagy harmadik féltől függő feltételek teljesítése szükséges, akkor a szerződéskötési határidő
a feltételek teljesítésére megállapított határidő utolsó napján kezdődik.
(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 81. § (1), (2), (4) és (5) bekezdésében meghatározott határidők kedvezményezett
általi elmulasztásához fűződő hátrányos jogkövetkezmények alkalmazását mellőzni kell akkor, ha a kedvezményezett
igazolja, hogy a mulasztást a veszélyhelyzet okozta akadályoztatás eredményezte.

8. §		
A projektek támogatási szerződésben rögzített fizikai befejezésének tervezett napja, a mérföldköveinek időpontja,
valamint a záró kifizetési igénylés benyújtási határideje három hónappal meghosszabbodik.
9. §

(1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdésében meghatározott határidő a veszélyhelyzet megszűnését
követő napon kezdődik.
(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. § (4) bekezdés
a)
a) pontjától eltérően, ha a projekt fizikai befejezése a hatályos támogatási szerződésben meghatározott
időponthoz képest előreláthatóan hat hónapot meg nem haladóan késik, valamint
b)
b) pontjától eltérően, ha a kedvezményezett által vállalt projektszintű mérföldkövek elérése a hatályos
támogatási szerződésben rögzített időponthoz képest hat hónapot meg nem haladóan késik,
akkor a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése esetén nem
kell a támogatási szerződést módosítani.

10. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 115. § (7) bekezdésétől és 1. melléklet 229.1. pontjától eltérően állami támogatás
esetén a kedvezményezettnek az előleg folyósításától számított harminckilenc hónapon belül kell elszámolnia
az előleggel.
11. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdésétől eltérően a támogatási előleg mértéke a megítélt
támogatás összegének legfeljebb 50%-a, ETHA esetén legfeljebb 80%-a a veszélyhelyzet kezelése érdekében
elrendelt kormányzati intézkedésekkel érintett ágazatok esetén.
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12. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. § (7) bekezdésétől eltérően akkor kell a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
XXIII. Fejezete szerint visszafizetni a támogatási előleget, ha a kedvezményezett nem nyújt be kifizetési igénylést
a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől
számított 15 hónapon belül.
13. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (6) bekezdésétől eltérően a szállítói előleget akkor kell visszakövetelni,
ha a kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő
előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 15 hónapon belül.
14. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 132. § (3) bekezdésétől eltérően a tisztázó kérdés megválaszolására legfeljebb
hétnapos határidő tűzhető ki.
15. §

(1) A kizárólag nemzeti hatáskörben megalkotott, elszámolhatóságra vonatkozó előírásokat az irányító hatóságnak
a veszélyhelyzet elleni védekezéssel összefüggő jogszabályokkal és a veszélyhelyzet kezelése érdekében elrendelt
kormányzati intézkedésekkel összhangban kell alkalmaznia.
(2) A veszélyhelyzettel összefüggésben a válságkezelési kapacitások előmozdítására irányuló műveletek kiadásai
– függetlenül a programok ezirányú módosításának hatálybalépésétől – 2020. február 1-jétől elszámolhatóak.
(3) A veszélyhelyzet miatt elmaradt rendezvények, képzések, workshopok veszélyhelyzet kihirdetése előtt aláírt
szerződés vagy megrendelés alapján felmerülő kiadásai (így különösen szállás, teremfoglalás, oktató díjazása,
utazási költség) elszámolhatóak, ha a kiadásokat nem fedezi biztosítás, azokat nem térítik vissza, vagy a szerződést,
megrendelést a felek nem tudják módosítani vagy megszüntetni.

16. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a)
145. § (2)–(4) bekezdésétől eltérően az irányító hatóság,
b)
145. § (5) bekezdésétől eltérően a kifizető ügynökség
– ha kockázatelemzés mást nem indokol – a projekt záró kifizetési igénylését jóváhagyhatja akkor is, ha a projekt
záró kifizetési igénylésének jóváhagyását megelőzően elvégzendő helyszíni ellenőrzésre nem kerül sor.
17. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 178. § (1) és (1a) bekezdésétől eltérően az irányító hatóság a kedvezményezett
kérelmére a fenntartási kötelezettség időtartamát legfeljebb a veszélyhelyzet időtartamának megfelelő
időtartammal meghosszabbítja.
18. §

(1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott kapcsolattartási lehetőségek közül kizárólag az elektronikus
út alkalmazható azzal, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) származó
források esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/L. § (4) bekezdését alkalmazni kell.
(2) Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a támogatást igénylő vagy kedvezményezett papíralapú okirat
benyújtására vagy bemutatására köteles, akkor arról elektronikus úton küld másolatot azzal, hogy gondoskodik
a papíralapú okirat megőrzéséről és annak a veszélyhelyzet megszűnését követő haladéktalan benyújtásáról vagy
bemutatásáról.

19. §

(1) Az irányító hatóság, EMVA-ból származó forrás esetén a kifizető ügynökség helyszíni szemlét és helyszíni ellenőrzést
nem rendelhet el, kivéve a kedvezményezett, a kedvezményezett alkalmazottja vagy meghatalmazottja személyes
közreműködését nem igénylő esetben. A már elrendelt, de még nem teljesített helyszíni szemle és helyszíni
ellenőrzés végrehajtását fel kell függeszteni.
(2) Ha kockázatelemzés ezt indokolja, akkor
a)
a helyszíni szemlét a veszélyhelyzet megszűnését követően haladéktalanul,
b)
a helyszíni ellenőrzést a veszélyhelyzet megszűnését követő egy éven belül
pótolni szükséges.

20. §		
Az irányító hatóság, EMVA-ból származó forrás esetén a kifizető ügynökség követelések adók módjára történő
behajtását nem kezdeményezheti, és a biztosítékokat nem érvényesítheti.
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21. §

(1) Ahol a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet hatósági engedély benyújtását írja elő, az engedély benyújtására irányuló
kötelezettség az annak megadására irányuló kérelem benyújtását igazoló dokumentumok benyújtásával is
teljesíthető.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a hatósági engedély pótlólagos benyújtásáról – annak véglegessé válását követően
haladéktalanul – gondoskodni kell.

22. §

(1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdésétől eltérően az elszámolható költségek valódiságának
igazolása, valamint a szakmai beszámoló alátámasztása céljából a számlát vagy azzal egyenértékű bizonylatot,
a kifizetés bizonylatát, valamint a szerződést vagy szerződés hiányában a visszaigazolt írásos megrendelőt szükséges
benyújtani a kifizetési igénylésben.
(2) Az irányító hatóság, EMVA esetén a kifizető ügynökség a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. mellékletében
foglalt táblázat szerinti – az (1) bekezdésben nem szereplő – alátámasztó dokumentumok meglétét és tartalmát
ellenőrizheti.

4. Záró rendelkezések
23. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 24. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatálya.

24. §		
A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.
25. §

(1) Ezt a rendeletet a hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) Ha e rendelet a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott valamely határidőhöz képest hosszabb
határidőt állapít meg, és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti határidő 2020. március 11-ét követően, de
e rendelet hatálybalépést megelőzően járt le, akkor a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti határidő elmulasztása
miatt hátrányos jogkövetkezményt nem lehet alkalmazni, és a már meghozott, hátrányos jogkövetkezményt
alkalmazó döntést vissza kell vonni.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti határidők az e rendelet szerinti
időtartamra hosszabbodnak meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 99/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete
egyes gyógyszerek veszélyhelyzet idején történő alkalmazásának szabályairól
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról
szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 25/C. §-át a COVID-19 koronavírus megbetegedésekkel
kapcsolatban lefolytatandó, a járvány kezelésével összefüggő eljárások tekintetében a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig a következő eltérésekkel kell
alkalmazni:
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a)
b)
c)
2. §

a Gytv. 25/C. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti feltétel I. fázisú klinikai vizsgálattal is teljesíthető,
a Gytv. 25/C. § (1) bekezdés b) pontja azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a kérelmező egészségügyi
szolgáltató is lehet, és a kérelem előre meghatározott betegcsoportra vonatkozóan is benyújtható,
a Gytv. 25/C. § (1) bekezdés d) pontját nem kell alkalmazni.

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

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 100/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete
az egészségügyi oxigénnel kapcsolatosan a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §

(1) A veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi oxigén alkalmazási körébe tartozó egészségügyi ellátások során
a bentlakásos szociális intézmény az egészségügyi oxigén beteg részére történő kiszolgáltatásával összefüggésben
– az ellátás egyéb szakmai feltételeinek megléte esetén – az azonos ellátást fekvőbeteg-ellátás keretében nyújtó
egészségügyi intézménnyel egy tekintet alá tartozik.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a bentlakásos szociális intézményben gondozott beteg részére vényen
rendelt és kiszolgáltatott egészségügyi oxigén a vény beteg által történő aláírásának hiányában is kiszolgáltatható,
és a társadalombiztosítási támogatás körében elszámolható.

2. §

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

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 16. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus
elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §

(1) A veszélyhelyzet ideje alatt a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) szerinti
egyetemi testületek – vezetőjük kezdeményezésére – ülésen kívül elektronikus úton szavazhatnak és hozhatnak
döntést, ha
a)
a döntés meghozatala során a szavazásban részt vevők személye, a határozatképesség hitelt érdemlően
megállapítható;
b)
legalább három munkanappal a szavazás kezdő időpontját megelőzően a napirendet és a döntést
megalapozó írásos dokumentációt eljuttatták a tagok és a fenntartó képviselője számára, azzal, hogy
a szavazásra legalább egy munkanap biztosított;
c)
az előkészítést szolgáló írásos dokumentáció alapján a szenátus tagja vagy a fenntartó képviselője részéről
olyan kérdés nem merült fel, amit a dokumentáció egy alkalommal történő kiegészítésével, módosításával
nem lehet kezelni;
d)
az egyetemi testület tagjainak legalább hatvan százaléka részt vett a szavazásban és a szavazásban részt
vett tagok több mint fele egyhangú döntést hozott, amelyet az egyetemi testület vezetője az Nftv.-ben
meghatározottak szerint dokumentált és nyilvánosságra hozott.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjától és az Nftv. 12. § (7) bekezdés k) pont kb) alpontjától eltérően a szenátus elektronikus
úton történő döntéshozatala esetében a szavazás kezdő időpontját megelőzően legalább két órával el kell juttatni
a napirendet és a döntést megalapozó írásos dokumentációt a tagok és a fenntartó képviselője részére azzal, hogy
a szavazásra legalább négy órát kell biztosítani.

2. §		
Ha a felsőoktatási intézmény az Nftv. 37. § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott magasabb vezetője
vezetői megbízása a veszélyhelyzet kihirdetését követő 6 hónapon belül járna le és az arra jogosult a magasabb
vezetői feladatra újabb megbízást nem adott, a magasabb vezető vezetői megbízása az adott magasabb vezetői
feladat ellátására kiírt vezetői pályázat eredményes lebonyolításáig, de legfeljebb a magasabb vezetői feladatra
szóló megbízás lejáratának időpontjától számított egyéves időtartamra meghosszabbodik, azzal, hogy ebben
az esetben az Nftv. 37. § (3) és (6) bekezdésében előírt korlátozások nem alkalmazhatók.
3. §

(1) A 2019/2020. tanév tavaszi félévét az Nftv. – hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetéséről rendelkező –
45. § (1) bekezdése, továbbá 53. § (4) bekezdése alkalmazása során nem kell figyelembe venni.
(2) A 2019/2020. tanévben a felsőoktatási intézmények az Nftv. 108. § 5. és 40. pontjában a félév, illetve a tanév
hosszára meghatározott időtartamoktól eltérhetnek.

4. §		
2020-ban az Nftv. 48. § (2) bekezdésében szabályozott átsorolásra a 2020/2021-es tanévre nézve nem kerülhet sor.
5. §

(1) Ha a hallgató oklevelének megszerzésére – az Nftv. 48/A. § a) pontja alapján – meghatározott határidő
2020. március 11. és 2020. augusztus 31. közötti időtartamra esik, és a hallgató a határidőt követő egy éven belül
megszerzi az oklevelét, akkor az Nftv. 48/A. § c) pontjában foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni.
(2) Az Oktatási Hivatal által közigazgatási hatósági határozatban megállapított munkaviszony-fenntartási kötelezettség
teljesítésére nyitva álló határidő egy évvel meghosszabbodik, amennyiben a hazai munkaviszony-fenntartási
kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő 2020. március 11-én még nem járt le és 2020. december 31-e előtt jár le.
(3) Amennyiben a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató részére az Oktatási Hivatal közigazgatási hatósági
döntésben az Nftv. 48/Q. § (1) bekezdése szerinti részletfizetést engedélyezett, a részletfizetés teljesítésére 6 hónap
fizetési halasztás illeti meg (a továbbiakban: fizetési halasztás). A fizetési halasztás nem érinti a volt magyar állami
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(rész)ösztöndíjas hallgató azon jogát, hogy a részletfizetést engedélyező döntésben meghatározott ütemezés
szerint teljesítsen.
6. §		
Aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga
letételének kötelezettsége alól.
7. §		
Az Oktatási Hivatal a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes
rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti végrehajtási eljárást 2020. december 31-ig
nem kezdeményez.
8. §

(1) Ha az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást
igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet] 2. § (4) bekezdése szerinti vizsgát a vizsgázó megkezdte, de
a veszélyhelyzet miatt nem fejezte be, a nyelvvizsga-bizonyítványt a részvizsgák eredményeiről kell kiállítani.
(2) Ha a vizsga megkezdésére nem került sor, a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján befizetett
vizsgadíjat a veszélyhelyzet miatt elmaradt vizsgák tekintetében a jelentkező kérésére vissza kell téríteni.
(3) A 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti számítógépes nyelvvizsgák lefolytatásához
szükséges tárgyi feltételekkel rendelkező akkreditált vizsgaközpont akkreditációját az Oktatási Hivatal kérelemre
a veszélyhelyzet időtartamára módosíthatja, kiegészítheti, annak érdekében, hogy a biztonságosan beazonosítható
vizsgázó a vizsgát nem az akkreditált nyelvvizsga helyszínén, elektronikus úton, az Akkreditációs Kézikönyvben
meghatározott alapelvek szerint szabályszerűen tehesse le.
(4) Ha a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése szerinti akkreditáció a veszélyhelyzet időtartama alatt jár
le, az akkreditáció a veszélyhelyzet lejártát követő 30 nappal meghosszabbodik.

9. §

(1) A 8. § (1) bekezdése szerinti idegen nyelvből tett részvizsga eredményéről kiállított nyelvvizsga bizonyítvány
a 2020. évi általános felvételi eljárásban
a)
középfokú (B2) szintű részvizsga esetén a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 20. § (1) bekezdés a) pontjában,
b)
felsőfokú (C1) szintű részvizsga esetén 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott többletpontra jogosít, amennyiben a jelentkező a részvizsgát a 2019/2020. tanévben szerezte meg.
(2) A 2020. évi általános felvételi eljárásban a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti gyakorlati vizsgát, a nem
magyar állampolgárok számára magyar nyelvi alkalmassági vizsgát, szóbeli alkalmassági vizsgát és a felsőoktatási
felvételi szakmai vizsgát úgy kell megszervezni, hogy a jelentkező és más személyek személyes érintkezését ne
igényelje.
(3) A 2020. évi általános felvételi eljárásban a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 34. § (2) bekezdése szerinti,
a felsőoktatási intézmények által meghatározott felvételi követelmények teljesítését úgy kell megszervezni, hogy
a jelentkező és más személyek személyes érintkezését ne igényelje.
(4) Ha a nyelvvizsga megszerzésének feltételeit a nyelvvizsgázó már sikeresen teljesítette, de a nyelvvizsgabizonyítvány még nem került kiállításra, a felsőoktatási felvételi eljárásban a nyelvvizsga-bizonyítvány helyett
a nyelvvizsga központ által kiadott igazolást a felvételiző – a veszélyhelyzet megszüntetését követően
haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli bemutatási kötelezettség terhe mellett – felhasználhatja a felvételi
követelmények teljesítésének igazolására.
(5) A felsőoktatási intézmény területére a (2) és (3) bekezdés szerinti felvételi követelmény teljesítése céljából
a jelentkezők beléphetnek úgy, hogy biztosítani kell azt, hogy a követelmény teljesítése személyes érintkezést ne
igényeljen és annak során a legalább 1,5 méteres távolságot végig biztosítani kell.

10. §

(1) A 2020. évi általános felvételi eljárásban 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: 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet] 11. §
(1) és (2) bekezdésében meghatározott katonai alapképzési szakok vonatkozásában felvételi követelményként
meghatározott, államilag elismert középfokú (B2) szintű komplex nyelvvizsgától vagy az azzal egyenértékű okirattól
az intézmény szakonként eltérhet.
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(2) A 2020. évi általános felvételi eljárásban a 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet 11. § (3) bekezdésében meghatározott katonai
mesterképzési szakokra jelentkezők a közigazgatási alapvizsga követelmény alól mentesülnek.
(3) A 2020. évi általános felvételi eljárásban a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról,
valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjában
meghatározott – felvételi eljárás során végrehajtásra kerülő – alkalmasság-vizsgálatnak a honvéd tisztjelöltek
vonatkozásában nem képezi részét a fizikai felmérés, a felvételi eljárásban kizárólag az egészségügyi és pszichikai
alkalmasság-vizsgálat kerül végrehajtásra. Ha a jelentkező teljesíti a felvételre, a szolgálati viszony létesítésre
jogszabályban előírt egyéb feltételeket, akkor – a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási,
rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKE tv.) 24. §-ában
meghatározottaktól eltérően – a jelentkező fizikai alkalmasság-vizsgálat hiányában is felvehető, valamint
a jelentkezővel a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 31. § (1a) bekezdésében foglaltaktól eltérően
szolgálati viszony létesíthető. A fizikai alkalmasság-vizsgálatot a veszélyhelyzet megszűnését követő 6 hónapon
belül kell végrehajtani.
11. §

(1) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.), az NKE tv., valamint az egyes rendvédelmi szervek hivatásos
állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri
egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi
alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet (a továbbiakban: Alkr.) rendelkezéseitől
eltérően a 2020. évi általános felvételi eljárásban az NKE tv. 24. §-ában hivatkozott, az Alkr.-ben meghatározott
alkalmassági követelmények vizsgálatát a rendészeti felsőoktatás nappali munkarendben történő alapképzései
(a továbbiakban: érintett képzések) tekintetében nem kell végrehajtani. Az érintett képzésekre jelentkezők esetében
a felvételi eljárás során egészségi, pszichikai és fizikai előszűrést (a továbbiakban együtt: előszűrés) kell alkalmazni.
(2) Az előszűrés lefolytatására az a szerv rendelkezik hatáskörrel, amely az alkalmassági vizsgálat lefolytatására
hatáskörrel rendelkezik. Az előszűrés során történő adatkezelésre a Hszt., az Alkr., valamint a belügyminiszter
irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról
szóló 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
(3) Az előszűrés eredményeként a jelentkező alkalmas vagy alkalmatlan minősítést kaphat. Az előszűrésen alkalmasnak
minősített jelentkező a felvételi eljárásból nem zárható ki, illetve felvétele esetén vele tisztjelölti szolgálati
jogviszony és hallgatói jogviszony létesíthető. Az előszűrésen alkalmatlannak minősített jelentkező a felvételi
eljárásból kizárható, illetve vele tisztjelölti szolgálati jogviszony vagy hallgatói jogviszony nem létesíthető.
(4) Az alkalmassági előszűrésen:
a)
fizikailag alkalmas minősítést kap az a jelentkező, akinek az utolsó lezárt középiskolai év végi testnevelés
osztályzata jeles (5);
b)
egészségügyileg alkalmas minősítést kap az a jelentkező, akinél az Alkr. 3. melléklet szerinti alkalmassági
kérdőíven a jelentkező által kitöltött és aláírt nyilatkozat és a kérdőíven a jelentkező által feltüntetett
megbetegedések esetében korábban keletkezett már meglévő leletei alapján nem áll fenn felvételt kizáró
egészségügyi ok;
c)
pszichológiailag alkalmas minősítést kap az a jelentkező, akinél az Alkr. alapján elrendelt pszichológiai
alkalmassági vizsgálatnál alkalmazott, a jelentkező által kitöltött és aláírt kérdőív alapján nem áll fenn
felvételt kizáró pszichológiai ok.
(5) A (4) bekezdés a) pontjában meghatározottak igazolására a középiskolai bizonyítvány megfelelő oldalairól készült
másolat szolgál, melyet a jelentkező az Oktatási Hivatal által működtetett elektronikus felvételi jelentkezési
rendszerben csatolt. A (4) bekezdés b) pontjában meghatározott dokumentumokat a jelentkező elektronikus
másolatban az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) által erre a célra létrehozott elektronikus
levélcímre küldi meg 2020. május 15-ig. A (4) bekezdés c) pontjában meghatározott kérdőívet a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) küldi meg a jelentkező részére. A jelentkező a nyilatkozatot
elektronikus másolatban az ORFK által erre a célra létrehozott elektronikus levélcímre küldi meg 2020. május 15-ig.
(6) Az előszűrés során alkalmazott döntésekkel szemben jogorvoslatnak helye nincs. Az előszűrés során a hamis adatok
közlése a hallgatói, tisztjelölti jogviszony megszüntetésével járhat.
(7) A veszélyhelyzet megszűnését követő 6 hónapon belül, de legkésőbb a tisztjelölti jogviszony véglegesítése
előtt a felvett hallgatók Alkr.-ben előírt alkalmassági követelményeknek történő megfelelését vizsgálni kell.
Amennyiben a hallgató (tisztjelölt) az előírt alkalmassági követelményeknek nem felel meg, hallgatói jogviszonya
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megszüntethető abban az esetben, ha az Egyetemen belül más képzésre nem vehető át, vagy ha az átvételt
a hallgató nem vállalta.
12. §		
Az 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet vonatkozó rendelkezéseitől eltérően a 2020. évi általános felvételi eljárásban
a pályaalkalmassági orientációs beszélgetés helyett olyan, annak rendeltetésének és tartalmának megfelelő
pályaalkalmassági vizsgálat szervezhető, amely nem igényli a jelentkezővel való személyes érintkezést.
A pályaalkalmassági vizsgálat eredményének elbírálására az Egyetem megfelelő szakértelemmel rendelkező
személyeket jelöl ki.
13. §

(1) A felsőoktatási intézmény a hallgatók részére a záróvizsgát megszervezi. A záróvizsga időtartamára a hallgató
a felsőoktatási intézmény területére beléphet. A záróvizsga során biztosítani kell, hogy a vizsgázó és más személyek
személyes érintkezését ne igényelje, a személyek között a legalább 1,5 méter távolságot meg kell tartani.
(2) A felsőoktatási intézmény területére a kiállított oklevelük átvételének céljából a hallgatók, illetve volt hallgatók
beléphetnek úgy, hogy biztosítani kell azt, hogy az átvételi folyamat személyes érintkezést ne igényeljen és
az átvétel során a legalább 1,5 méteres távolságot végig biztosítani kell.
(3) A felsőoktatási intézmények – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9). Korm. rendelet 59. § (1) bekezdésében – a záróvizsga-bizottságok
összetételére vonatkozó rendelkezések közül a záróvizsga-bizottság létszámára, valamint annak külsős tagjára
vonatkozó rendelkezésektől veszélyhelyzet idején eltérhetnek, azzal, hogy a bizottságnak elnöke és legalább egy
tagja van, továbbá a záróvizsga-bizottságot úgy kell összeállítani, hogy legalább egy tagja egyetemi vagy főiskolai
tanár, illetve egyetemi vagy főiskolai docens legyen.

14. §		
A felsőoktatási intézmények – a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló
387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 12/A. § (2) bekezdésében – a bizottságok összetételére vonatkozó rendelkezések
közül a komplexvizsga-bizottság létszámára, valamint annak külsős tagjára vonatkozó rendelkezésektől
a veszélyhelyzet idején eltérhetnek, azzal, hogy a bizottság legalább kettő tagból áll, továbbá valamennyi tag
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban állhat a doktori iskolát működtető intézménnyel.
15. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 16. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

16. §		
A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő
rendelkezésekről
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 38. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus
elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A jogi személyekre vonatkozó eltérő rendelkezések alkalmazásáról
1. §		
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet (a továbbiakban:
veszélyhelyzet) ideje alatt a polgári jogi szabályok alapján létrejött jogi személyeknek és a nem jogi személy
szervezeteknek (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: jogi személy) e rendelet hatálybalépésének
napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt (a továbbiakban: Ptk.), illetve a jogi személyre
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket az ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazniuk.
2. §

(1) Ha a jogi személy döntéshozó szerve vagy az egyszemélyes jogi személy tagja (alapítója, az alapítói jogok
gyakorlására jogosult személy) a kijárási korlátozásra vonatkozó előírások betartása mellet sem akadályozott
a döntéshozatalban, a döntéshozó szerv működésére vagy az egyszemélyi tag (alapító, az alapítói jogok
gyakorlására jogosult személy) döntéshozatalára e rendeletben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni.
(2) A 7. § rendelkezéseit, továbbá a jogi személynek a döntéshozó szerven kívüli szerveire a 6. § rendelkezéseit
az (1) bekezdés szerinti esetben is alkalmazni lehet.

3. §

(1) A 2. §-ban foglalt kivétellel a jogi személy döntéshozó szervének ülése – ideértve küldöttgyűlést és
a részközgyűlést is – nem tartható meg olyan módon, hogy az a tag személyes részvételét igényelje, abban
az esetben sem, ha az ülés e rendelet hatálybalépésekor már összehívásra került.
(2) A jogi személy döntéshozó szervének
a)
ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével tartható meg, vagy
b)
határozathozatalára – ha a jogi személyre vonatkozó törvényi előírás az ülés tartása nélküli döntéshozatalt
nem zárja ki – az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor kerülhet,
akkor is, ha a jogi személy létesítő okirata e lehetőségekről és annak feltételeiről nem, vagy e rendeletben
foglaltaktól eltérően rendelkezik.
(3) Ha a jogi személy tagjainak száma legfeljebb öt fő, és a döntéshozó szerv határozatképessége a (2) bekezdésben
meghatározott módon történő határozathozatallal előre láthatóan biztosítható, a döntéshozó szerv
határozathozatalára a 4. § szerinti módon kell, hogy sor kerüljön azzal, hogy a döntéshozatal módját és feltételeit
úgy kell meghatározni, hogy a döntéshozatalban valamennyi tag részt tudjon venni. A döntéshozó szerv
határozathozatalára a (2) bekezdés és a 4. § szerinti módon kerül sor akkor is, ha az öt főt meghaladó, de tíz főt
meg nem haladó taglétszámú jogi személy esetén a szavazatok többségével rendelkező tagok azt kérik, a tíz főt
meghaladó taglétszámú jogi személy esetén pedig, ha a jogi személy ügyvezetése – vagy az állam többségi
befolyása alatt álló gazdasági társaság esetén a tulajdonosi joggyakorló – azt kezdeményezi.
(4) Ha jogszabály a jogi személy döntéshozó szerve vagy más szerve ülésének nyilvánosságát írja elő, a veszélyhelyzet
ideje alatt e rendelet szabályai szerint megtartott ülésre vagy más döntéshozatali eljárásra a nyilvánosság
követelménye nem vonatkozik.
(5) Ha a jogi személynek egy tagja vagy alapítója van – ideértve az alapítói jogok gyakorlására jogosult személyt is –,
a döntéshozó szerv hatáskörében az egyedüli tag vagy alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való
közléssel válik hatályossá.

4. §

(1) Ha a jogi személy létesítő okirata az elektronikus hírközlő eszközök használatának, illetve az ülés tartása nélküli
döntéshozatalnak a szabályairól nem, vagy e rendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezik, ezeknek a szabályoknak
a megállapítására és a tagokkal való közlésére a jogi személy ügyvezetése – több önállóan eljáró vezető
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tisztségviselő esetén a munkáltatói jogok gyakorlására feljogosított vezető tisztségviselő – jogosult a következő
rendelkezések betartása mellett:
a)
a napirendre vonatkozó részletes tájékoztatás nem mellőzhető [Ptk. 3:17. § (3) bekezdés], és a határozat
tervezetét a taggal közölni kell,
b)
elektronikus hírközlő eszköz útján való jelenlétre vonatkozóan
ba)
meg kell határozni az igénybe vehető elektronikus hírközlő eszközöket és informatikai
alkalmazásokat, és
bb)
ha a jogi személy ügyvezetése a tagokat (képviselőiket) személyesen nem ismeri, meg kell határozni
a személyazonosság igazolásának módját,
c)
ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén
ca)
a szavazat megküldésére legalább 15 napot kell biztosítani,
cb)
a Ptk. 3:20. § (2) és (4) bekezdését alkalmazni kell,
cc)
a tag a döntéshozó szerv ülésének összehívását vagy az elektronikus hírközlő eszköz útján való
megtartását nem kezdeményezheti,
cd)
a tag szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a tag személye
(név, lakóhely vagy székhely, szervezet esetén képviselőjének neve), a szavazásra bocsátott
határozattervezet megjelölése – több határozati javaslat esetén a határozattervezetek sorszáma – és
az arra adott szavazat, és
ce)
a tag a szavazatát a 7. §-ban meghatározott módon is megküldheti.
(2) A jogi személy felügyelőbizottsága tagjának és a jogi személy állandó könyvvizsgálójának tájékoztatására és
a döntéshozó szerv ülésén való részvételére a tagokkal azonos módon kerül sor.
(3) A jogi személy erre kijelölt vezető tisztségviselője vezeti le a döntéshozó szerv ülését és készíti el a döntéshozó szerv
ülésének jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés megtartásának körülményeit is. Jelenléti ívet nem
kell készíteni, azonban a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő
tagok adatait. A jegyzőkönyvet az ülést levezető vezető tisztségviselő írja alá.
(4) A jogi személy ügyvezetése köteles – a rendelkezésére álló elektronikus hírközlő eszköz vagy más
személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz segítésével – megtenni mindent annak érdekében, hogy
a tagok a döntéshozatallal összefüggő, az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást és okiratokat megkapják, valamint,
hogy a meghozott döntésekről tájékoztatást kapjanak.
5. §

(1) Ha a 3. § (3) bekezdésében meghatározott eset nem áll fenn, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról,
az adózott eredmény felhasználásáról és a döntéshozó szerv hatáskörbe tartozó, azonban a jogi személy törvényes
működésének fenntartásához, a veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az észszerű
és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben – a (2) bekezdésben meghatározott
korlátozásokkal – a jogi személy ügyvezetése határoz.
(2) A jogi személy ügyvezetése
a)
a jogi személy létesítő okiratát nem módosíthatja, kivéve, ha arra a veszélyhelyzet ideje alatt hatályba lépő
jogszabály rendelkezése alapján van szükség,
b)
a jogi személy jogutód nélküli megszűnéséről nem dönthet,
c)
a jogi személy átalakulását, egyesülését vagy szétválását nem határozhatja el és folyamatban lévő
átalakulásban, egyesülésben vagy szétválásban a döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó kérdésben nem
dönthet,
d)
korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság esetén a jegyzett tőke leszállításáról nem dönthet,
e)
pótbefizetésről vagy egyéb tőkepótlásról csak akkor dönthet, ha az a tagok jogi személyben fennálló
részesedése mértékét nem érinti és a pótbefizetésre vagy egyéb befizetésre kötelezettek ehhez előzetesen
írásban hozzájárulnak.
(3) Az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság ügyvezetése az (1) bekezdésben meghatározott
ügyekben csak akkor dönthet, ha a döntéshozatalra előzetesen felhatalmazást kapott az állami tulajdonostól vagy
a tulajdonosi joggyakorlótól és a (4) bekezdésben meghatározott feltétel is teljesül.
(4) A jogi személy ügyvezetése az (1) bekezdés szerinti döntést csak akkor hozhat, ha a szavazatok 25%-át meghaladó
részesedéssel rendelkező tagok a döntés meghozatalát megelőző írásbeli véleményükben legalább a szavazatok
51%-át elérő mértékben a határozati javaslattal szemben nem tiltakoznak, ha a jogi személynek a Ptk. szerinti
többségi befolyással vagy minősített többséggel rendelkező tagja van, akkor e tag az előzetes írásbeli
véleményében a határozati javaslattal szemben nem tiltakozik.
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(5) A számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálata elvégezhető akkor is, ha beszámolóról az (1) bekezdés
alapján a jogi személy ügyvezetése határoz. Ha a jogi személynél felügyelőbizottság működik, a jogi személy
ügyvezetése a beszámolóról a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.
(6) A jogi személy ügyvezetésének (1) bekezdés szerinti döntése a döntéshozó szerv határozatának minősül, és
e rendelet eltérő rendelkezése hiányában végrehajtható. A jogi személy ügyvezetése az (1) bekezdés szerinti
döntéséért a Ptk. 3:24. §-a szerint felel a jogi személlyel szemben.
(7) Az (1) bekezdés szerint meghozott döntést a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra összehívandó
rendkívüli döntéshozó szervi ülés napirendjére kell tűzni. Ha az utólagos döntéshozó szervi határozat a korábbi
döntést megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, az nem érinti az azt megelőzően keletkezett jogokat és
kötelezettségeket.
(8) A jogi személy ügyvezetése köteles – a rendelkezésére álló elektronikus hírközlő eszköz vagy más
személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz segítésével – megtenni mindent annak érdekében,
hogy az (1) bekezdés szerinti döntésekről a tagok tájékoztatást kapjanak. Ha a jogi személyre vonatkozó előírás
a döntéshozó szerv határozatának vagy az üléssel összefüggő egyéb iratnak a közzétételéről vagy a nyilvántartó
bírósághoz való benyújtásáról rendelkezik, a jogi személy ügyvezetésének e § szerint hozott döntését kell
közzétenni, valamint benyújtani.
6. §

(1) A jogi személy vezető tisztségviselőkből álló ügyvezető testülete, felügyelőbizottsága, audit bizottsága, valamint
jogszabály vagy a létesítő okirat rendelkezése alapján létrehozott más testületi szerve (a továbbiakban együtt:
testület) üléseit elektronikus hírközlő eszköz útján vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz
igénybevételével is megtarthatja, vagy írásbeli egyeztetést folytathat, és a jogi személy irányításával kapcsolatos
döntéseket írásban is meghozhatja. Ha az elektronikus hírközlő eszköz vagy más személyazonosítást lehetővé tevő
elektronikus eszköz útján való tanácskozás és döntéshozatal szabályaira nincs elfogadott eljárásrend vagy az eltér
az e rendeletben foglaltaktól, az ülésezés és a döntéshozatal szabályait a testület elnöke, akadályoztatása esetén
helyettese, ennek hiányában az elnök által kijelölt, mindezek hiányában az ügyvezetés által felkért tag határozza
meg és közli az érintettekkel. Az írásbeli egyeztetés és döntéshozatal elektronikus üzenetváltással (e-mail) is
történhet.
(2) Ha a veszélyhelyzet ideje alatt a testület tagjainak létszáma a törvényben, illetve a létesítő okiratban előírt
szám alá csökken, vagy a tag az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány miatt egyébként nem tud eljárni, a többi tag jogosult a határozathozatalra. A határozatképességre
vonatkozó szabályokat a döntésképes tagok száma alapján kell meghatározni, és határozatot ebben az esetben
is szótöbbséggel kell meghozni azzal, hogy a többi tag kiesése esetén a határozathozatalra – a (3) bekezdésben
foglaltakra is figyelemmel – egy személy is jogosult.
(3) Az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok esetében, ha a tulajdonos vagy az állami tulajdonosi
joggyakorló által jelölt testületi tag nem tud az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést
okozó humánjárvány miatt eljárni, a tulajdonos vagy a tulajdonosi joggyakorló jogosult a testületbe helyettesítő
tagot jelölni azzal, hogy a helyettesítő tag a testületi tag akadályoztatásának vagy a veszélyhelyzet megszűnéséig
járhat el a tulajdonos vagy a tulajdonosi joggyakorló döntésének megfelelően.
(4) Ha a jogi személy vezető tisztségviselőjének vagy testületi tagjának, valamint az állandó könyvvizsgálójának
megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt szűnik meg – kivéve a Ptk. 3:25. § (1) bekezdés c), e), f ) vagy g) pontja
szerinti megszűnési okot, és a felügyeleti jogkörében eljáró hatóság vagy bíróság határozatával történő megszűnés
esetét, – a megbízatás alapítói határozat vagy döntéshozó szervi határozat hiányában a veszélyhelyzet megszűnését
követő 90. napig fennmarad, és a vezető tisztségviselő, a testületi tag, valamint az állandó könyvvizsgáló legkésőbb
eddig az időpontig köteles feladatát ellátni. Az állandó könyvvizsgáló megbízatásának lejárta esetén a szükséges
intézkedések meghozatalára az 5. § alkalmazása esetén a jogi személy ügyvezetése is jogosult.

7. §

(1) A jogi személy szervei az írásbeli jognyilatkozatokat – ideértve a döntéshozó szerv működésével összefüggő
okiratokat is – minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy
elektronikus bélyegzővel, ennek hiányában azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való
hitelesítéssel aláírva a tag elektronikus levelezési címére (e-mail) is megküldhetik.
(2) A tagok a jogi személlyel kapcsolatos jognyilatkozataikat elektronikus üzenetben (e-mail) is közölhetik a jogi
személlyel. Ha a tag jogi személy, a jognyilatkozatát minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott
biztonságú elektronikus aláírással, ennek hiányában azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés
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szolgáltatással való hitelesítéssel kell aláírni. A természetes személy tag a jognyilatkozata elektronikus aláírására
nem köteles, azonban a jognyilatkozatnak a tag azonosíthatóságához szükséges adatokat tartalmaznia kell.
(3) E § szerinti, elektronikus üzenetben foglalt nyilatkozat elektronikus írásbeli jognyilatkozatnak minősül.
8. §

(1) A jogi személy döntéshozó szerve vagy ügyvezetése e rendelet rendelkezéseinek megfelelően hozott határozata
bírósági felülvizsgálata során az érintett határozat bírósági hatályon kívül helyezésére annak létesítő okiratba
ütközése miatt nem kerülhet sor, ha a határozat kizárólag a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendezések
alkalmazása miatt ütközik a létesítő okiratba.
(2) Korlátolt felelősségű társaság esetén, ha a Ptk. 3:189. §-ában, illetve a törzstőke kötelező leszállítása esetén
a Ptk. 3:202. § (1) bekezdésében és a Ptk. 3:205. § (2) bekezdésében megjelölt határozatok meghozatalára az 5. §
(2) bekezdése szerinti korlátozás miatt nem kerülhet sor, a társaság a szükséges intézkedésekről a veszélyhelyzet
megszűnését követő legfeljebb 90. napra összehívandó rendkívüli taggyűlésen köteles dönteni.
(3) Zártkörűen működő részvénytársaság esetén, ha a Ptk. 3:270. §-ában, illetve kötelező alaptőke leszállítás esetén
a Ptk. 3:311. §-ában és a Ptk. 3:314. § (2) bekezdésében megjelölt határozatok meghozatalára az 5. § (2) bekezdése
szerinti korlátozás miatt nem kerülhet sor, a zártkörűen működő részvénytársaság a szükséges intézkedésekről
a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra összehívandó rendkívüli közgyűlésen köteles dönteni.

9. §

(1) Nyilvánosan működő részvénytársaság esetén ezen alcím rendelkezéseit az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell
alkalmazni. A 3. §, a 4. §, az 5. § (4) bekezdése és a 8. § (3) bekezdése a nyilvánosan működő részvénytársaság esetén
nem alkalmazható.
(2) A nyilvánosan működő részvénytársaság az éves közgyűlés meghívóját és a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b) pontja
szerinti iratokat akkor is köteles honlapján közzétenni, ha e rendelet hatályba lépése napján a meghívó vagy
a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iratok még nem kerültek közzétételre azzal, hogy meghívót
a közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal, a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iratokat a közgyűlést
megelőzően legalább 8 nappal kell közzétenni. A nyilvánosan működő részvénytársaság az e rendelet
hatálybalépése napján már közzétett meghívójában foglaltaktól a társaság honlapján közzétett felhívásban eltérhet.
A nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése a közzétett napirenden szereplő valamennyi kérdésben
– ideértve az alapszabály módosítását is –, továbbá az 5. § (1) bekezdésében meghatározott kérdésekben is jogosult
dönteni. Az ügyvezetés a közzétett napirenden szereplő kérdésekben a közzétett határozati javaslatoktól eltérően
is dönthet. Az e bekezdés alapján a közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokat a Ptk. 3:279. §-a szerint közzé
kell tenni.
(3) Ha a részvényesek a (7) bekezdés szerinti feltételek szerint kérik a közgyűlés összehívását a nyilvánosan működő
részvénytársaság ügyvezetésének a (2) bekezdés szerinti alapszabály módosítása utólagos jóváhagyása céljából,
az alapszabály módosítása a (7) bekezdés szerint összehívott közgyűlés napját követő napon hatályát veszti, ha azt
a közgyűlés utólagosan nem hagyja jóvá.
(4) Ha a közgyűlés a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetését döntések meghozatalára felhatalmazta
– ideértve a saját részvény megszerzésére vonatkozó döntést is – és a felhatalmazás időtartama a veszélyhelyzet
ideje alatt jár le, a felhatalmazás időtartama a veszélyhelyzet megszűnését követő soron következő közgyűlés
időpontjáig meghosszabbodik kivéve, ha az ügyvezetés a felhatalmazás tárgyában a (2) bekezdés alapján döntést
hozott.
(5) A nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése 2020. április 30-ig, vagy ha a nyilvánosan működő
részvénytársaság üzleti éve a naptári évtől eltér, az üzleti év mérlegfordulónapját követő negyedik hónap végéig
köteles a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról határozni. A beszámoló elfogadásával egyidejűleg
az ügyvezetés az adózott eredmény felhasználásáról, ezen belül osztalékról is dönthet. Ha a közgyűlés összehívását
a részvényesek a (6) bekezdés szerinti feltételek szerint kezdeményezték, az osztalék kifizetésére csak azt követően
kerülhet sor, ha a beszámolót és az osztalék kifizetését a közgyűlés utólagosan jóváhagyta. Ha a részvényesek
a (6) bekezdés szerinti jogvesztő határidőn belül nem kezdeményezik közgyűlés összehívását, az osztalék kifizetésre
kerülhet, és az ügyvezetésnek a beszámoló elfogadásáról, és az osztalékról szóló döntése, valamint az osztalék
kifizetése a következő közgyűlés napirendjén nem szerepelhet.
(6) A beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából a (7) bekezdés
szerint kezdeményezhető a közgyűlés összehívása azzal az eltéréssel, hogy a részvényeseket a közgyűlés
összehívásának kezdeményezési joga 2020. május 31-éig, vagy ha a nyilvánosan működő részvénytársaság
üzleti éve a naptári évtől eltér, az ügyvezetésnek a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról döntő
határozatának nyilvánosságra hozatalától számított 30 napon belül illeti meg. E határidő elmulasztása – ideértve
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azt is, ha a részvényesi kérelem a határidő utolsó napjáig a nyilvánosan működő részvénytársasághoz nem
érkezik meg – jogvesztéssel jár. A közgyűlés összehívásának kezdeményezése esetén a közgyűlési meghívót
a veszélyhelyzet megszűnését követő 45 napon belül, ha a részvényesi kérelem kézhezvételételekor a veszélyhelyzet
már megszűnt, a részvényesi kérelem kézhezvételétől számított 45 napon belül kell közzétenni.
(7) A veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával
rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az ügyvezetés által a veszélyhelyzet ideje alatt
meghozott – az (5) bekezdésben nem említett – közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából. A közgyűlés
összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik az eredetileg közzétett meghívóban vagy e rendelet
alapján közzétett felhívásban megjelölt közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés
alapján a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénykönyvében szerepelnek. A felhívás alapján lefolytatott
tulajdonosi megfeleltetésre és részvénykönyvi bejegyzésre a közgyűlést megelőző részvénykönyvi bejegyzésre
vonatkozó rendelkezések alkalmazandók. A közgyűlési meghívót – a részvényesi kérelem jogvesztő határidőn belüli
kézhezvételétől számított – 45 napon belül kell közzétenni.
(8) Ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő naptári év április 1. napja, vagy ha a nyilvánosan működő
részvénytársaság üzleti éve a naptári évtől eltér, az üzleti év mérlegfordulónapját követő negyedik hónap első
napja közötti időtartam kevesebb, mint 180 nap, a közgyűlés összehívásának a (6), illetve a (7) bekezdés szerinti
kezdeményezésére nincs lehetőség, azonban a soron következő közgyűlésen a társaság ügyvezetése által
a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.
(9) Ha a nyilvánosan működő részvénytársaság testületi tagjának, valamint állandó könyvvizsgálójának megbízatása
a veszélyhelyzet ideje alatt szűnik meg – kivéve a Ptk. 3:25. § (1) bekezdés c), e), f ) vagy g) pontja szerinti megszűnési
okot, és a felügyeleti jogkörben eljáró hatóság vagy bíróság határozatával történő megszűnés esetét, valamint azt
az esetet, ha a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése a (2) bekezdés alapján meghozza a szükséges
döntéseket – a megbízatás a veszélyhelyzet lejártát követő soron következő közgyűlés napjáig fennmarad, és
a testületi tag, valamint az állandó könyvvizsgáló eddig az időpontig köteles feladatát ellátni.

2. A társasházakra vonatkozó eltérő rendelkezések alkalmazásáról
10. §		
A veszélyhelyzet ideje alatt a társasházak – a társasházakról szóló jogszabályoktól eltérően – az ezen alcímben
foglaltak szerint működhetnek.
11. §

(1) A veszélyhelyzet ideje alatt a társasház – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – nem tart közgyűlést. Ha az éves
elszámolásról és a következő évi költségvetésről való döntés, vagy más kötelező döntés határideje a veszélyhelyzet
ideje alatt jár le, ezen tárgykörökben a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül kell a közgyűlésnek
döntenie.
(2) Közgyűlést kell tartani, ha azt a tulajdoni hányad 1/10-ével rendelkező tulajdonostársak a napirend, az ok és
a közgyűlési határozatra tett javaslat megjelölésével írásban kérik. Ebben az esetben a döntés csak írásbeli
szavazással hozható meg, ideértve azon tárgykörökben való döntést is, melyekben azt a szervezeti-működési
szabályzat vagy korábban hozott közgyűlési döntés kizárja. Az írásbeli szavazás módjára a szervezeti-működési
szabályzat rendelkezései az irányadók. Ilyen rendelkezés hiányában az írásbeli szavazás részletszabályait – ideértve
az eredmény megállapítását is – a közgyűlési meghívóban kell megállapítani. Az írásbeli szavazás eredményét
a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke – a szavazásra megjelölt határidőt követő nyolc napon belül –
írásban köteles a tulajdonostársakkal közölni.
(3) A veszélyhelyzet ideje alatt a közös képviselő (intézőbizottság) fokozott felelősséggel köteles eljárni.

12. §		
A társasház működése körében, valamint az érintettek egymás közti viszonyaiban írásbeli nyilatkozatnak, közlésnek
(a továbbiakban együtt: nyilatkozat) minősül az írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (pl. e-mail, internetes
alkalmazás) tett nyilatkozat is, ha azonosítható
a)
a nyilatkozattevő személye,
b)
a nyilatkozat tartalma,
c)
a nyilatkozat megtételének időpontja, és
d)
a címzett személye.
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13. §		
Az intézőbizottság abban az esetben is ellátja a feladatait, ha a feladatok ellátására képes tagok száma az eredetileg
megválasztott taglétszámhoz képest – akár a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvényben rögzített
minimumlétszám alá – csökken.
14. §

(1) A közgyűlés nem mentheti fel megbízatásából a közös képviselőt (intézőbizottságot).
(2) A közös képviselői (intézőbizottsági) megbízatását a közös képviselő (intézőbizottság) nem szüntetheti meg.
(3) Ha a közös képviselő (intézőbizottság) megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, a közös képviselő
(intézőbizottság) az új közös képviselő (intézőbizottság) megválasztásáig, de legkésőbb a veszélyhelyzet
megszűnését követő 90. napig köteles a feladatait – változatlan díjazás mellett – ellátni.
(4) Ha a közös képviselő (intézőbizottság) megbízatása a (3) bekezdésben foglaltakon kívüli okból szűnik meg, vagy
a közös képviselő (intézőbizottság) a veszélyhelyzet folytán nem képes ellátni a feladatait, az új közös képviselő
(intézőbizottság) megválasztásáig a feladatokat a számvizsgáló bizottság látja el. Számvizsgáló bizottság hiányában,
vagy ha a veszélyhelyzet folytán a számvizsgáló bizottság sem képes eljárni, az új közös képviselő (intézőbizottság)
megválasztásáig a feladatokat bármely tulajdonostárs elláthatja.
(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti esetben az új közös képviselőt (intézőbizottságot) a veszélyhelyzet megszűnését
követő 90 napon belül kell megválasztani.

15. §

(1) A társasház szerveinek törvényességi felügyeleti eljárásában – a működés törvényességének helyreállítására
vonatkozó jegyzői felhívás közlését, valamint a jegyző és a fővárosi és megyei kormányhivatal egymással való
kapcsolattartását ide nem értve – írásbeli közlésnek minősül az írásbelinek nem minősülő elektronikus úton
(pl. e-mail, internetes alkalmazás) történő közlés is, ha azonosítható
a)
a küldő személye,
b)
a közlés tartalma,
c)
a közlés megtételének időpontja, és
d)
a címzett személye.
(2) A kizárólag személyes jelenléttel elvégezhető eljárási cselekmények nem folytathatók le. Ha ez az eljárás
további folytatásának akadálya, az eljárás félbeszakad a félbeszakadás okának elhárultáig vagy a veszélyhelyzet
megszűnését követő napig. A félbeszakadás megszűnésének napján az eljárás folytatódik, a határidők e naptól újra
kezdődnek.
(3) A törvényességi felügyeleti eljárás során az iratokat elegendő egyszerű másolatban vagy szkennelve csatolni.

3. A köztestületekre vonatkozó eltérő rendelkezések alkalmazásáról
16. §

(1) A veszélyhelyzet ideje alatt az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 8/A. §-a szerinti köztestületekre (a továbbiakban: köztestület) vonatkozó
jogszabályok rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Ezen alcím alkalmazásában köztestületnek minősül az a jogi személy is, amelynek működésére a köztestületekre
vonatkozó szabályokat alkalmazni kell.

17. §

(1) A köztestület testületi szerveinek ülése a veszélyhelyzet fennállása alatt elektronikus hírközlő eszköz útján vagy más
személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevételével is megtartható, vagy írásbeli egyeztetésre
és döntéshozatalra is sor kerülhet. Ha az elektronikus hírközlő eszköz vagy más személyazonosítást lehetővé tevő
elektronikus eszköz útján való tanácskozás és döntéshozatal szabályaira nincs elfogadott eljárásrend, az ülésezésre
és a döntéshozatalra az országos elnök által meghatározott és a köztestület országos honlapján az érintettek
számára hozzáférhetővé tett szabályokat kell alkalmazni. Az írásbeli egyeztetés és döntéshozatal elektronikus
üzenetváltással (e-mail) is történhet.
(2) Ha a köztestület határozott időre kinevezett vagy megválasztott tisztségviselője megbízatásának időtartama
a veszélyhelyzet idején jár le, a határozott idő meghosszabbodik mindaddig, amíg a veszélyhelyzet megszűnését
követően haladéktalanul megtartott választáson az új tisztségviselőt nem választják meg, vagy az új tisztségviselőt
ki nem nevezik.
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18. §

(1) A köztestületi szerv hatáskörébe tartozó ügy (a továbbiakban: köztestületi ügy) intézésével kapcsolatos eljárási
cselekményeket elsősorban elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján kell foganatosítani.
Ha ennek feltételei nem biztosítottak, a szükséges nyilatkozatokat írásbeli formában, vagy a személyazonosítást
lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevétele útján kell beszerezni.
(2) Ha a köztestületi ügy intézésével kapcsolatos eljárási cselekmény lefolytatása olyan személyes közreműködést
igényel, amely az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazásával nem foganatosítható, az érintett eljárási cselekmény
a veszélyhelyzet megszűnéséig elhalasztható. Az eljárási cselekmény elhalasztásáról szóló döntés meghozatalától
a veszélyhelyzet megszűnéséig terjedő időszak a köztestületi ügy elintézésére nyitva álló határidőbe nem számít
bele. Az elhalasztott eljárási cselekmény elvégzésére meghatározott határidő kezdőnapja a veszélyhelyzet
megszűnését követő nap.

19. §

(1) A fegyelmi vagy etikai büntetés kiszabásánál súlyosító körülményként kell figyelembe venni, ha fegyelmi vétséget
a veszélyhelyzet ideje alatt követték el.
(2) A fegyelmi vagy etikai felelősségre vonás elévülése a veszélyhelyzet ideje alatt nyugszik.

20. §		
A köztestület költségvetését és beszámolóját a veszélyhelyzet ideje alatt az ügyvezetését ellátó szerv jogosult
elfogadni. Az így meghozott határozatot a köztestület legfőbb szervének a veszélyhelyzet megszűnését követő
legkésőbb 90. napra összehívandó rendkívüli ülése napirendjére kell tűzni. A köztestület legfőbb szervének
határozata hiányában a költségvetés a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napon hatályát veszti, a beszámolót
pedig legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül a köztestület legfőbb szervének is el kell
fogadnia.

4. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
21. §		
A veszélyhelyzet ideje alatt a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) rendelkezéseit
az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
22. §

(1) A veszélyhelyzet ideje alatt a közjegyzői eskü tételére kötelezett az esküokmány elektronikus aláírásával
megkezdheti a közjegyzői vagy közjegyzőhelyettesi tevékenységet azzal, hogy az esküt a veszélyhelyzet
megszűnését követő 30 napon belül le kell tennie, és erről aláírt esküokmányt kell készíteni.
(2) A Kjtv. 21. § (1) bekezdésében meghatározott határidőbe a veszélyhelyzet ideje nem számít bele.

23. §

(1) A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) országos elnöke a veszélyhelyzet ideje alatt
a MOKK honlapján közzétett határozatában az alapszabálytól és a szabályzatoktól a veszélyhelyzet elhárításához,
következményeinek megelőzéséhez, illetve enyhítéséhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása és a kamarai
névjegyzékbe vagy nyilvántartásba vett személyekre háruló terhek csökkentése érdekében e személyekre kötelező
eltérő döntést hozhat.
(2) Az (1) bekezdés szerint meghozott döntést a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra összehívandó
rendkívüli választmányi, illetve országos elnökségi ülés napirendjére kell tűzni a testület tájékoztatása érdekében.

24. §		
A Kjtv. 18. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően a megüresedő közjegyzői állásra a pályázatot a veszélyhelyzet
megszűnését követő három hónapon belül kell meghirdetni.

5. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
25. §		
A veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.)
rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
26. §

(1) A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: MBVK) elnökségének ülése a veszélyhelyzet fennállása alatt
elektronikus hírközlő eszköz útján vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevételével
is megtartható, vagy írásbeli egyeztetésre és döntéshozatalra is sor kerülhet. Ha az elektronikus hírközlő eszköz
vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz útján való tanácskozás és döntéshozatal
szabályaira nincs elfogadott eljárásrend, az ülésezésre és a döntéshozatalra az MBVK elnöke által meghatározott
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és az MBVK honlapján hozzáférhetővé tett szabályokat kell alkalmazni. Az írásbeli egyeztetés és döntéshozatal
elektronikus üzenetváltással (e-mail) is történhet.
(2) Az MBVK közgyűlése a veszélyhelyzet megszűnéséig nem hívható össze, nem tartható meg.
(3) Az MBVK hivatali szerve a panaszügyek intézését a veszélyhelyzet megszűnéséig írásban, telefonon vagy
elektronikus eszköz igénybevétele útján látja el.
(4) A végrehajtójelölt, illetve végrehajtó-helyettes személyes meghallgatását és eskütételét az MBVK hivatali szerve
a veszélyhelyzet megszűnését követő időpontra halasztja.
27. §		
A Vht. 250. § (2) bekezdés 12. pontjában meghatározott végrehajtó-jelölti kézbesítési vizsga megszervezéséről
a veszélyhelyzet ideje alatt nem kell gondoskodni.

6. Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
28. §		
A veszélyhelyzet ideje alatt az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Szaktv.)
rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
29. §

(1) A veszélyhelyzet ideje alatt a szakértői eskü tételére kötelezett az esküokmány elektronikus aláírásával megkezdheti
a szakértői vagy szakértői testületi tagi tevékenységet azzal, hogy az esküt a veszélyhelyzet megszűnését követő
30 napon belül le kell tennie, és erről aláírt esküokmányt kell készíteni.
(2) Az igazságügyi szakértő részére az igazságügyi szakértői igazolványt postai úton is át lehet adni.

30. §

(1) A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (a továbbiakban: MISZK) elnöksége a veszélyhelyzet ideje alatt
a MISZK honlapján közzétett határozatban az alapszabálytól és a szabályzatoktól a veszélyhelyzet elhárításához,
következményeinek megelőzéséhez, illetve enyhítéséhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása és az igazságügyi
szakértőkre háruló terhek csökkentése érdekében a MISZK tagjaira vagy a kamarai nyilvántartásba vett személyekre
kötelező eltérő rendelkezéseket állapíthat meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határozat törvényességét az igazságügyért felelős miniszter utólag ellenőrzi.
(3) Az (1) bekezdés szerinti határozat a veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap utolsó napján hatályát
veszti.

31. §

(1) A Szaktv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott jogi ismeretek oktatását és a jogi vizsgát, valamint a rendszeres jogi
oktatást a veszélyhelyzet ideje alatt elektronikus hírközlő eszköz útján vagy más személyazonosítást lehetővé tevő
elektronikus eszköz igénybevételével kell lebonyolítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti oktatás és vizsga során a nyilvánosság követelményének nem kell eleget tenni.
(3) Az igazságügyi szakértők részére előírt, a rendszeres jogi oktatáson való részvételre vonatkozóan megállapított
kétéves határidőbe a veszélyhelyzet ideje nem számít bele.

32. §		
A 2019. december 31-én a nyilvántartásban szereplő igazságügyi szakértő Szaktv. 44. § (1a) bekezdése alapján
az ügyintézési rendelkezések nyilvántartásába legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig köteles
bejelenteni az elektronikus ügyintézés általános szabályairól szóló törvény szerinti hivatalos elérhetőségét.
Ha a veszélyhelyzet megszűnése 2020. szeptember 1-jét követő időpontra esik, akkor a kamarai tisztségviselők
általános választását a veszélyhelyzet megszűnését követő két hónapon belül kell megtartani.

7. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
33. §		
A veszélyhelyzet ideje alatt az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseit
az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
34. §

(1) A Magyar Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: MÜK) elnöksége a veszélyhelyzet ideje alatt határozatban, a területi
kamarákra, a területi kamara tagjaira, és a területi kamara által az ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett személyekre
kötelező szabályzatoktól – a kiemelt szabályzatok és az ügyvédi felelősségbiztosítás követelményeiről szóló
szabályzat kivételével – a veszélyhelyzet elhárításához, következményeinek megelőzéséhez, illetve enyhítéséhez
kapcsolódó intézkedések végrehajtása és az ügyvédi tevékenységet gyakorlókra háruló terhek csökkentése
érdekében eltérő rendelkezéseket állapíthat meg.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti határozat törvényességét az igazságügyért felelős miniszter utólag, a nem kiemelt
szabályzatokra vonatkozó szabályok szerint ellenőrzi.
(3) Az (1) bekezdés szerinti határozat a veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap utolsó napján hatályát
veszti.
35. §		
A MÜK elnöke önállóan intézi azokat az ügyeket, amelyek egyszerűek vagy sürgősek. A MÜK elnöke intézkedéséről
az elnökséget vagy a küldöttgyűlést legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnésétől számított 90. napra összehívott
rendkívüli ülésen tájékoztatja.
36. §		
Az ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosultak részére az arcképes igazolványt postai úton is át lehet adni.

8. Záró rendelkezések
37. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 38. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

38. §		
A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.
39. §

(1) E rendeletet a hatálybalépése napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) E rendelet eltérő előírásait a hatálybalépését megelőzően, de a veszélyhelyzet kihirdetését követően lejárt határidők
esetében is alkalmazni kell.
(3) E rendelet előírásait azon személyek esetében is alkalmazni kell, akik megbízatása, kinevezése, illetve választott
tisztsége a veszélyhelyzet kihirdetését követően, de e rendelet hatálybalépését megelőzően szűnt meg és e rendelet
hatálybalépéséig e személyt vagy helyette más személyt nem bíztak meg, nem neveztek ki, illetve nem választottak
meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete
a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló
foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus
elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 11. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus
elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzettel
(a továbbiakban: veszélyhelyzet) összefüggő gazdasági okból támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt
a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 3. § 15. pontja szerinti
kutató-fejlesztőt (a továbbiakban: munkavállaló) foglalkoztató – kivéve költségvetési szerv – munkáltató
(a továbbiakban: munkáltató) kérelmére,
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a)

b)

c)

ha a munkavállaló
aa)
ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül egyéb foglalkoztatást elősegítő támogatásban,
ab)
a munkáltatóval legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától kutató-fejlesztőként
munkaviszonyban áll, és
ac)
nem tölti a felmondási idejét,
ha a munkáltató
ba)
a támogatás iránti kérelmében bemutatja a kérelmét megalapozó gazdasági körülményeit, ezeknek
a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a gazdasági nehézségek áthidalására
vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését,
bb)
kérelemben nevesített munkavállalója ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül a kérelem
benyújtásakor csökkentett munkaidős foglalkoztatási támogatásban,
bc)
a kérelem benyújtásakor a kérelemben foglalt munkavállaló tekintetében nem részesül
munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés támogatásban, és
bd)
a kérelem benyújtásakor legalább 6 hónapja működik,
ha a kérelmet a munkáltató a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétettek szerint nyújtja be.

2. §

(1) A támogatás hónapokban állapítható meg.
(2) A támogatás időtartama a támogatási kérelem benyújtását követően legfeljebb három hónap.
(3) A támogatás havi összege munkavállalónként nem haladhatja meg a 318 920 forintot, figyelemmel a 6. § (4) és
(5) bekezdésben foglaltakra.
(4) A támogatás havi összege
a)
ha a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti bruttó munkabére 670 000 forint, vagy ezt
meghaladó összeg, akkor 318 920 forint, vagy
b)
ha a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti bruttó munkabére a 670 000 forintot nem
éri el, akkor a 318 920 forintnak a munkavállaló bruttó munkabére és a 670 000 forint arányával számított
összege.
(5) A támogatás a munkáltató részére havonta utólag kerül folyósításra.

3. §

(1) A munkáltató a támogatás igénybevételekor vállalja, hogy
a)
megtartja a kérelem kormányhivatalhoz történő benyújtását megelőző hónapban meglévő átlagos
statisztikai állományi létszámát,
b)
a munkavállalót legalább a támogatás időtartamával megegyező időtartamig továbbfoglalkoztatja,
c)
a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti munkabérét nem csökkenti a támogatás és
továbbfoglalkoztatás időtartama alatt,
d)
vállalja, hogy az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségén belül a támogatás feltételeit érintő
változást két munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak.
(2) Ha a munkáltató több telephellyel rendelkezik, az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel szempontjából
az (1) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettsége valamennyi telephelyét együttesen érintően irányadó.

4. §

(1) A támogatás akkor nyújtható, ha a munkáltató
a)
megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
kormányrendeletben meghatározott – feltételeinek, valamint e feltételek fennállása igazolásra kerül,
b)
nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt
csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban, és
c)
2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerint nehéz
helyzetben lévő vállalkozásnak.
(2) Nem nyújtható az e rendeletben meghatározott támogatás a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
53. §-a, a 146. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 214. § (1) bekezdés a) pontja szerinti foglalkoztatáshoz.

5. §

(1) A támogatás iránti kérelmet a munkáltató a székhelye vagy telephelye szerint illetékes kormányhivatalhoz nyújtja
be a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő egy hónapon belül. A támogatás
nyújtásáról legkésőbb 2020. december 31-ig hozható döntés.
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(2) Azonos telephely és munkavállalók vonatkozásában – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – csak egy
alkalommal nyújtható be kérelem. Ugyanazon telephely munkavállalói vonatkozásban csak egy időben nyújtható
be kérelem.
(3) A kormányhivatal nyolc munkanapon belül megvizsgálja a kérelem tekintetében a jogszabályi feltételek fennállását
és dönt a támogatás nyújtásáról.
(4) Ha a kérelem megfelel a jogszabályi feltételeknek, a kormányhivatal a kérelem alapján támogatást nyújt
a munkáltató részére, akivel hatósági szerződést köt.
(5) Ha a kérelem elutasításra került, a munkáltató ugyanazon telephely és ugyanazon munkavállalók tekintetében
legfeljebb egy alkalommal nyújthat be ismét kérelmet.
(6) A kormányhivatal kezeli a támogatás megállapításához szükséges, kérelemmel összefüggő a foglalkoztatás
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 57/A. § (1) bekezdése
szerinti adatokat.
(7) Az Flt. szabályait e rendelettel összhangban kell alkalmazni.
6. §

(1) A támogatás a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet 2. Nemzeti Foglalkoztatási Alap címből nyújtható.
(2) A támogatás az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak
minősül, és az Európai Bizottság 2020. április 3-i, C(2020) 2215 final számú közleményével módosított,
az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal
összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági
közlemény (a továbbiakban: Közlemény) 3.10. szakaszának szabályaival összhangban nyújtható.
(3) A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható.
(4) Az e rendelet alapján nyújtott támogatás havi összege a Közlemény 3.10. szakasza alapján nyújtott egyéb
támogatással együttesen sem haladhatja meg az érintett munkavállalók havi, munkáltatói járulékokkal együtt
számított munkabérének nyolcvan százalékát.
(5) Azonos, vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás
halmozható más helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó, az európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti állami támogatásnak nem minősülő
általános foglalkoztatás-támogatási intézkedéssel, és az Atr. 2. § 1. pontja szerinti állami támogatással, feltéve hogy
az ily módon halmozott támogatás a munkáltató tekintetében nem vezet az érintett munkavállalók bérköltségeinek
túlkompenzálásához.
(6) A támogatással kapcsolatos minden iratot támogatási döntést követő tíz évig meg kell őrizni.
(7) Az e rendelet szerinti egyedi támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait a Közlemény 44. pontja
alapján közzé kell tenni az Európai Bizottság közzétételi adatbázisában. Erre figyelemmel a támogatást nyújtó
2021. február 1-ig továbbítja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet
részére a támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait.

7. §		
Meg kell szüntetni a támogatást,
a)
ha a munkáltató kéri,
b)
ha a munkavállaló
ba)
munkaviszonya megszűnik,
bb)
ugyanazon munkaviszony vonatkozásában csökkentett munkaidős foglalkoztatási támogatásban
részesül,
bc)
nem minősül kutató-fejlesztőnek,
c)
ha a munkáltató az e rendelet szerinti
ca)
támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget,
cb)
támogatással érintett munkavállalójának a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti munkabérét
csökkenti,
cc)
támogatással érintett munkavállalójára tekintettel munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés
támogatásban részesül,
d)
ha a támogatás e rendeletben meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható.
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8. §

(1) A továbbfoglalkoztatási kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti időtartam
leteltét követően kerül sor.
(2) A támogatást a munkáltató
a)
egészben köteles visszafizetni, ha az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában nem lett volna
megállapítható, vagy
b)
a kötelezettségszegés arányában részben vagy egészben köteles visszafizetni, ha a 3. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti kötelezettségének nem tett eleget.
(3) Mentesül a munkáltató a visszafizetési kötelezettség alól, ha igazolja, hogy a munkaviszony azonnali hatállyal
a próbaidő alatt, a munkáltató azonnali hatályú felmondása, a munkáltató jogutód nélküli megszűnése, vagy
a munkavállaló felmondása következtében szűnt meg.

9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. április 15-én lép hatályba.
(2) A 11. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

10. §		
Ez a rendelet az Európai Bizottság 2020. április 3-i, C(2020) 2215 final számú közleményével módosított,
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 3.10. szakasza szerinti támogatást tartalmaz.
11. §		
A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 104/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete
a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali
intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet munkajogi szabályainak a Gazdaságvédelmi
Akcióterv keretében történő kiegészítéséről
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §

(1) A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali
intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet]
6. § (2) bekezdésében foglaltakon kívül a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt (a továbbiakban: Mt.)
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munkáltató legfeljebb huszonnégy havi munkaidőkeretet elrendelhet.
(2) A munkáltató e rendelet hatályba lépését megelőzően elrendelt munkaidőkeretet az (1) bekezdésben foglalt
időtartamra meghosszabbíthatja.
(3) Az Mt. 99. §-ában, valamint az Mt. 104–106. §-ában foglaltaktól eltérni nem lehet, mely nem érinti az Mt. 135. §
(4) bekezdésében foglalt eltérési lehetőséget.
(4) Az e rendeletben foglalt szabályoktól eltérő kollektív szerződéses rendelkezéseket e rendelet hatályának tartama
alatt alkalmazni nem lehet.
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2. §

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

3. §		
A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.
4. §		
E rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése alapján létrejött
megállapodásnak megfelelően elrendelt munkaidőkeret szerinti foglalkoztatást a veszélyhelyzet megszűnése nem
érinti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv
keretében történő támogatásáról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 11. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus
elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
E rendelet alkalmazásban
a)
csökkentett munkaidő: a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint
háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét elérő, de a hetven
százalékát meg nem haladó részmunkaidő, amely legalább napi négy óra munkaidőnek megfelelő tartalmú;
b)
egyéni fejlesztési idő: a munkavállaló a munkaköréhez, vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó
fejlesztés érdekében mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő harminc százalékának
megfelelő mértékben a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól;
c)
létszámtartási kötelezettség: a munkaadó kötelezettsége a kérelem benyújtásának napján meglévő statisztikai
állományi létszám fenntartására;
d)
munkaadó: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti munkáltató,
kivéve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 1. §-ában felsorolt szervezetek, a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés m) pontja szerinti, költségvetési
támogatásban részesülő fenntartó, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 5. § s) pontja szerinti, költségvetési támogatásban részesülő fenntartó, a költségvetési
támogatásban részesülő szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény és hálózat,
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 88. § (4) bekezdése szerint költségvetési támogatásban
részesülő fenntartó, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 84. § (3) bekezdése
alapján költségvetési támogatásban részesülő fenntartó;
e)
munkavállaló: az Mt. szerinti munkavállaló, kivéve az, akire tekintettel a megváltozott munkaképességű
munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű
munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.)
Korm. rendelet szerinti akkreditált munkáltató költségvetési támogatásban részesül;
f)
távolléti díj: a veszélyhelyzet kihirdetésének napjára az Mt. 148. §-a szerint számított távolléti díj, melynek
megállapításakor figyelembe kell venni a felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint
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g)

a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól szóló 71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet
szerinti felszolgálási díjat is;
veszélyhelyzet: a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett
veszélyhelyzet.

2. §		
Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)
a veszélyhelyzettel összefüggő gazdasági okból támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt a munkavállaló és
munkaadó együttes kérelmére a munkavállaló részére, ha
a)
a munkavállaló
aa)
ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül részmunkaidőben történő foglalkoztatáshoz
kapcsolódó egyéb támogatásban,
ab)
a munkaadóval legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától munkaviszonyban áll, és
ac)
nem tölti a felmondási idejét,
b)
a munkaadó
ba)
a vele munkaviszonyban álló, vele együttes kérelmet benyújtó munkavállalót csökkentett
munkaidőben foglalkoztatja a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében,
bb)
a támogatás iránti kérelmében bemutatja a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatást
megalapozó gazdasági körülményeit, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros
összefüggését, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható
intézkedését,
bc)
a bb) ponttal összefüggésben munkavégzés átütemezésére nyitva álló munkaidő-beosztási
lehetőségeket a kérelem benyújtásáig kimerítette,
bd)
legalább hat hónapja működik, és
be)
a vele együttes kérelmet benyújtó munkavállaló vonatkozásában a kérelem benyújtásakor nem
részesül munkahelyteremtő, vagy munkahelymegőrzés támogatásban, vagy kutató-fejlesztő
tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában,
c)
a munkaidőkeret lejárt vagy lezárásra került.
3. §

(1) A támogatás a kérelem benyújtását követő időszakra állapítható meg. A támogatás hónapokban állapítható meg.
(2) A támogatás időtartama három hónap.
(3) A támogatás mértéke a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti esedékességgel megállapított havi távolléti díj
általános szabályok szerint megállapított személyi jövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének
a harminc, negyven vagy ötven százalékban kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka.
(4) A támogatás havi összegének meghatározásakor a maximálisan figyelembe vehető távolléti díj adókkal és
járulékokkal csökkentett összege nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos, adókkal és járulékokkal
csökkentett kötelező legkisebb munkabér kétszeresét.
(5) A támogatás a munkavállaló részére havonta utólag kerül folyósításra.
(6) A támogatás fizetés nélküli szabadság idejére nem folyósítható.
(7) A támogatás köztehermentes.

4. §

(1) A munkavállaló és a munkaadó a támogatás igénybevételével vállalja, hogy
a)
csökkentett munkaidőben,
b)
a csökkentett munkaidőn túli egyéni fejlesztési időben
állapodnak meg legalább a támogatás időtartamára.
(2) A munkavállaló a támogatás igénybevételekor továbbá vállalja
a)
a jövedelem kieséssel járó csökkentett munkaidőben történő munkavégzést, és
b)
azt, hogy a kérelem szerinti munkaviszonya melletti újabb munkaviszony létrehozása a támogatás
időtartamát követően nem lesz akadálya a csökkentett munkaidőt megelőző munkaidőhöz való
visszatérésnek
c)
azt, hogy az egyéni fejlesztési időben a munkaadó rendelkezésére áll.
(3) A munkaadó a támogatás igénybevételekor továbbá vállalja
a)
a létszámtartási kötelezettséget a támogatás időtartamára, valamint további egy hónapig,
b)
azt, hogy a támogatás ideje alatt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés elrendelésére nem kerül sor,
és
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c)

azt, hogy az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségével összhangban a támogatás feltételeit vagy
a csökkentett munkaidő időtartamát érintő változást két munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak,
d)
azt, hogy a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló
távolléti díját,
e)
azt, hogy az egyéni fejlesztési időre munkabért fizet.
(4) Ha a munkaadó több telephellyel rendelkezik, a létszámtartási kötelezettsége szempontjából valamennyi
telephelyét együttesen kell figyelembe venni.
5. §

(1) A támogatás akkor nyújtható, ha
a)
a munkavállalónak az állami foglalkoztatási szerv által végleges határozattal visszakövetelt, támogatással
összefüggő fizetési kötelezettsége nem áll fenn,
b)
a munkaadó
ba)
megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló kormányrendeletben meghatározott – feltételeinek, valamint e feltételek fennállása a külön
jogszabályban meghatározott módon igazolásra kerül,
bb)
nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel
elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás
nincs folyamatban,
és
bc)
2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.)
Korm. rendelet szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
c)
a munkaadó bemutatja, hogy a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás gazdasági indoka
a veszélyhelyzettel közvetlen és szoros összefüggésben áll, és hitelt érdemlő módon alátámasztja, hogy
a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenyégével összefüggő nemzetgazdasági érdek.
(2) Nem nyújtható e rendelet szerinti támogatás az Mt. 53. §-a, valamint 214. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
foglalkoztatáshoz.

6. §

(1) A támogatás a munkaadó és munkavállaló együttes kérelmére nyújtható.
(2) A támogatás iránti kérelmet a munkaadó a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését
követő egy hónapon belül a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett erre rendszeresített
formanyomtatványon, elektronikus úton nyújtja be.
(3) Ha azonos telephely vonatkozásában több munkavállalóval nyújt be a munkaadó együttes kérelmet, azokat egy
időben kell benyújtani. Azonos telephely vonatkozásában – a (9) és (10) bekezdésben foglaltakat kivéve – csak egy
alkalommal nyújtható be kérelem. Ugyanazon munkavállaló vonatkozásában csak egy telephely vonatkozásában
nyújtható be kérelem.
(4) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az 1. § a) pontja és 4. § (1) bekezdés szerinti megállapodást.
(5) A támogatás iránti kérelmet a munkavállaló foglalkoztatási helye szerint illetékes kormányhivatalnál kell
előterjeszteni. Ha a munkavállaló foglalkoztatására több foglalkoztatási helyen kerül sor, a támogatás iránti kérelmet
a munkaadó választása szerinti telephelynek megfelelő illetékes kormányhivatalnál kell benyújtani.
(6) A kormányhivatal
a)
a kérelem tekintetében nyolc munkanapon belül megvizsgálja az e rendeletben foglalt feltételek fennállását;
b)
határozatban dönt a támogatás nyújtásáról vagy a kérelem elutasításáról;
c)
ha a kérelem megfelel az e rendeletben foglalt feltételeknek, a kérelem alapján a munkavállaló részére
támogatást nyújt.
(7) A kormányhivatal e rendelet szerinti feladatköreivel összefüggésben az általános közigazgatási rendtartásról szóló
törvény szerinti felügyeleti szerv a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter.
(8) A (6) bekezdés szerinti határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye, valamint bíróság előtt nem támadható meg.
(9) Ha a kérelem elutasításra került, a munkaadó és ugyanazon munkavállaló legfeljebb egy alkalommal nyújthat be
ismét kérelmet.
(10) A támogatás időtartama és a létszámtartási kötelezettségre vonatkozó idő lejártát követő egy hónap elteltével
kizárólag a korábban nem támogatott munkavállalókkal együtt nyújtható be újabb kérelem.
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(11) A kormányhivatal kezeli a támogatás megállapításához szükséges, kérelemmel összefüggő, a foglalkoztatás
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 57/A. § (1) bekezdése
szerinti adatokat, az Flt. 57/D. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.
(12) Az Flt. szabályait e rendelettel összhangban kell alkalmazni.
7. §		
A támogatás a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet 2. Nemzeti Foglalkoztatási Alap címből nyújtható.
8. §		
Megszűnik a támogatás,
a)
ha a munkavállaló és a munkaadó együttes nyilatkozatban kéri,
b)
ha a munkavállaló
ba)
munkaviszonya megszűnik,
bb)
a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget,
c)
ha a munkaadó
ca)
a támogatásban részesülő munkavállaló tekintetében munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés
támogatásban részesül, vagy kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának
támogatásában részesül,
cb)
a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget,
d)
ha a csökkentett munkaidő a támogatási időtartam alatt módosításra kerül,
e)
ha a támogatás a jogszabályban meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható.
9. §

(1) A munkaadó a kérelem benyújtásával vállalja, hogy ha a 4. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettségének nem
tesz eleget, akkor a Nemzeti Foglalkoztatási Alap számlájára a létszámtartási kötelezettség nem teljesítésének
arányában befizetést köteles teljesíteni. A befizetésről a kormányhivatal határozattal dönt.
(2) A létszámtartási kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére a 4. § (3) bekezdés a) pontja szerinti időszak leteltét
követően kerül sor.
(3) A támogatást a munkavállaló köteles visszafizetni, ha az részére a jogszabályban meghatározott, a munkavállalóra
vonatkozó feltételek hiányában nem lett volna megállapítható.
(4) A munkaadó a folyósított támogatás összegének megfelelő mértékű befizetést köteles teljesíteni, ha jogszabályban
meghatározott, munkaadóra vonatkozó feltételek hiányában a támogatás a munkavállalója részére nem lett volna
megállapítható.
(5) Mentesül a munkaadó az (1) bekezdésben meghatározott befizetési kötelezettség alól, ha igazolja, hogy
a munkaviszony a munkaadó jogutód nélküli megszűnése, vagy a munkavállaló felmondása következtében szűnt
meg.
(6) Az Flt. 21. § (5) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az (1) bekezdésben meghatározott befizetési
kötelezettség esetében az állami foglalkoztatási szerv vezetője erre irányuló kérelem esetén, különös méltánylást
érdemlő esetben határozatában dönthet a befizetési kötelezettség részben történő elengedéséről, kivéve, ha
a végrehajtás az állami adó- és vámhatóság előtt van folyamatban.
(7) Az (1) és (4) bekezdésben foglalt befizetés kötelezettségre az Flt. visszakövetelésre vonatkozó szabályait kell
alkalmazni az Flt. 21. § (4) és (4a) bekezdésének kivételével.
(8) Az (1) és (4) bekezdésben foglalt befizetés kötelezettség nem teljesítése esetén az adóhatóság által foganatosítandó
végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 57. alcíme szerint kell eljárni.

10. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. április 16-án lép hatályba.
(2) A 11. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 14/2020. (IV. 10.) AM rendelete
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióhoz nyújtott teljes körű
csekély összegű támogatásról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1. Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók: az Üzletszabályzatban nevesített és ott meghatározott feltételrendszer mellett
igénybe vehető hiteltermékek, amelyek a Széchenyi Kártya Program (a továbbiakban: SZKP) részét képező, azon
belül elkülönült szabályok szerint működő konstrukciókat jelentik;
2. bírálati díj: a hatályos Üzletszabályzat szerint a hitelszerződés megkötésekor és felülvizsgálatakor a hitelintézet által
a hitel biztosításának ellenértékeként beszedett díjtétel (különösen: kártyadíj, bírálati díj, keretbeállítási jutalék);
3. hitelintézet: a KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:
KAVOSZ Zrt.) honlapján nevesített, a KAVOSZ Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló hitelintézet;
4. igénylőlap: az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel (a továbbiakban: Folyószámlahitel) igényléséhez szükséges,
Üzletszabályzatban közzétett nyomtatvány;
5. csekély összegű támogatás:
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 (a továbbiakban: általános
csekély összegű támogatás) szerinti támogatás,
b)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági
rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági csekély összegű támogatás) szerinti támogatás, valamint
c)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági
rendelet (a továbbiakban: halászati csekély összegű támogatás) hatálya alá tartozó támogatás;
6. mezőgazdasági csoportmentességi rendelet: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének
alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások
bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU
bizottsági rendelet (a továbbiakban: 702/2014/EU bizottsági rendelet);
7. támogatástartalom: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 19. pontjában
meghatározott támogatási egyenérték;
8. Üzletszabályzat: az SZKP keretén belül kiadott, a KAVOSZ Zrt. honlapján közzétett, az Agrár Széchenyi Kártya
Konstrukciók (a továbbiakban: ASZK Konstrukciók) részletes szabályait tartalmazó szabályzat.

2. A támogatás címzettje, formája és mértéke
2. §

(1) A Folyószámlahitelhez az ASZK Konstrukciók keretében csekély összegű támogatást vehet igénybe az
a 702/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott kis- és középvállalkozási kritériumoknak
megfelelő
a)
elsődleges mezőgazdasági termelési,
b)
halgazdálkodási,
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

(10)

c)
mezőgazdasági termékek feldolgozási,
d)
mezőgazdasági termékek forgalmazási,
e)
erdőgazdálkodási, illetve
f)
vadgazdálkodási
tevékenységet folytató vállalkozás vagy természetes személy (a továbbiakban együtt: vállalkozás), aki vagy amely
megfelel az Üzletszabályzatban rögzített igénybevételi feltételeknek.
A vállalkozás a támogatásra
a)
mezőgazdasági csekély összegű támogatás formában jogosult, ha főtevékenysége vagy a hitelcél szerinti
tevékenysége – amely utóbbi szerepel a vállalkozás melléktevékenységei között – a TEÁOR’08 011, 012, 013,
014, 015 kód alá,
b)
általános csekély összegű támogatás formában jogosult, ha főtevékenysége vagy a hitelcél szerinti
tevékenysége – amely utóbbi szerepel a vállalkozás melléktevékenységei között – a TEÁOR’08 016, 017, 02,
10 (kivéve: 102), 11, 12, 462, 463 kód alá, vagy
c)
halászati csekély összegű támogatás formában jogosult, ha főtevékenysége vagy a hitelcél szerinti
tevékenysége – amely utóbbi szerepel a vállalkozás melléktevékenységei között – a TEÁOR’08 03,
102 kód alá
tartozó tevékenység.
A Folyószámlahitelhez biztosított csekély összegű támogatás
a)
kamattámogatás és kezelésiköltség-támogatás,
b)
kezességidíj-támogatás,
c)
költségtámogatás
formájában vehető igénybe.
A Folyószámlahitelhez az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (a továbbiakban: AVHGA) kezessége
kapcsolódik. Ha a kezességidíj-támogatásra a vállalkozásnak nincs szabad csekély összegű egyéni támogatási kerete,
a Folyószámlahitel kezességidíj-támogatás nélkül is nyújtható.
A (2) bekezdésben meghatározott támogatás azon Folyószámlahitelhez vehető igénybe, amely esetében
a hitelszerződés
a)
– a határnapokat is beleértve – jelen rendelet hatálybalépését követő nap és 2020. december 31. között
lépett hatályba,
b)
futamideje legfeljebb 3 év,
c)
összege százezer forint pozitív egész számú többszöröse, de vállalkozásonként legalább ötszázezer forint és
legfeljebb kétszázmillió forint.
A támogatás mértéke
a)
a folyószámlahitel esedékes kamatfizetései és kezelési költségei tekintetében 100% kamattámogatás a hitel
teljes futamidejére,
b)
a hitelkeretre megállapított, esedékessé vált kezességi díjak tekintetében 100% kezességidíj-támogatás
a kezességvállalás teljes idejére,
c)
a regisztrációs díj, a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, az egyszeri
szerződéskötési díj, az egyszeri közjegyzői díj és a hitel teljes futamidejére megfizetett bírálati díj együttes
összegének 100%-ára vonatkozó költségtámogatás.
A hitelfelvevő esedékességkor a támogatással csökkentett kamatot, kezelési költséget és kezességi díjat fizeti meg
a hitelintézet részére.
A (6) bekezdés c) pontja szerinti költségtámogatás általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) levonási joggal
rendelkezők esetén a költség nettó összegére, ÁFA-levonási joggal nem rendelkezők esetén a költség bruttó
összegére vonatkozik.
A támogatástartalom kiszámítása az Atr. 2. mellékletében foglaltak alapján történik azzal, hogy a támogatástartalom
forintösszegének kiszámításánál az igénylőlap benyújtásának időpontjában érvényes adatokat kell figyelembe
venni.
Az ASZK Konstrukciók keretében létrejött ügylet támogatástartalmának kimutatása során a kamat-, kezelésiköltség-,
kezességidíj-támogatásból származó csekély összegű támogatás összegének euróra történő átszámításakor
az igénylőlap benyújtásának hónapját megelőző hónap utolsó napján érvényes, az Európai Központi Bank által
közzétett forint/euró átváltási árfolyamot kell alkalmazni.
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(11) A (6) bekezdés c) pontja szerinti költség támogatása esetén a támogatás összegét – az 5. § (2) bekezdése szerinti –
költségtámogatás iránti kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes, az Európai Központi Bank
által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

3. A támogatás igénybevételének feltételei
3. §

(1) Igénylőlapot nyújthat be, és ahhoz kapcsolódóan – hatályos hitelszerződés alapján – csekély összegű támogatást
vehet igénybe az a vállalkozás, aki vagy amely
a)
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerinti
nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg
igazolja, hogy az erre vonatkozó kérelmét benyújtotta;
b)
nyilatkozik arról, hogy az igénylőlap benyújtásának időpontjában
ba)
nincs adók módjára behajtható köztartozása vagy lejárt esedékességű adótartozása, kivéve, ha
az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
bb)
nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, és
bc)
eleget tett az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás
visszafizetésére kötelező határozatának, vagy nem áll ilyen határozat hatálya alatt;
c)
megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában
meghatározott feltételeknek;
d)
nem rendelkezik Széchenyi Kártya Folyószámlahitellel, illetve Folyószámlahitellel, vagy ha rendelkezik,
akkor vállalja, hogy az Üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően a Széchenyi Kártya Folyószámla
hitelszerződésből, illetve Folyószámla hitelszerződésből fennálló tartozását abból a Folyószámla hitelből
megfizeti, amelyhez a csekély összegű támogatást igénybe veszi.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a vállalkozásnak az igénylőlapon nyilatkoznia kell a mezőgazdasági
csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti üzemméretéről.
(3) Az (1) bekezdés d) pontjában foglalt feltétel ellenőrzését a KAVOSZ Zrt. végzi, a feltétel nem teljesítése esetén
– támogatáshalmozódás fennállására tekintettel – a Törvény szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatásra
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(4) A 2. § (6) bekezdés c) pontja szerinti költségekhez kapcsolódóan – hatályos hitelszerződés alapján – csekély összegű
támogatást vehet igénybe az a vállalkozás, aki vagy amely
a)
megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában
meghatározott feltételeknek, és erről nyilatkozik,
b)
nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, és
c)
az 5. § (2) bekezdése szerinti költségtámogatás iránti kérelem benyújtásával nyilatkozik
ca)
az a) és b) pontban foglaltakról, és
cb)
arról, hogy a vállalkozás és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás mekkora
összegű általános csekély összegű támogatást vett igénybe a költségtámogatás iránti kérelem
benyújtását megelőző két üzleti évben és a folyamatban lévő üzleti évben.

4. Az intézkedés lebonyolítása, a támogatás igénylése
4. §

(1) Az ASZK Konstrukciók lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) és
a KAVOSZ Zrt. látja el.
(2) A Kincstár
a)
teljesíti a KAVOSZ Zrt., valamint az AVHGA részére a vállalkozás – a Törvény 26. § (1) bekezdésének f ) pontja
szerint vezetett nyilvántartásában – nyilvántartott mezőgazdasági és halászati csekély összegű támogatási
keretének ellenőrzéséhez kapcsolódó elektronikus adatszolgáltatást,
b)
ellátja a vállalkozások vonatkozásában a feladatkörébe utalt csekély összegű támogatási keretek
ellenőrzéséhez és nyilvántartásához szükséges feladatokat,
c)
ellátja a vállalkozások vonatkozásában a csekély összegű támogatási kerethez kapcsolódó zárolási, lekötési,
továbbá szükség esetén a keretfelszabadítási műveleteket,
d)
kiállítja a kamat-, kezelésiköltség-, kezességidíj-támogatásról, valamint a költségtámogatásról szóló
támogatástartalom-igazolást,
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e)

elvégzi a támogatáslehívási kérelmekkel és a támogatási kérelmekkel kapcsolatos hatósági feladatokat,
valamint
f)
intézkedik a csekély összegű támogatás folyósításáról.
(3) A KAVOSZ Zrt. a miniszter egyetértésével elkészíti az Üzletszabályzatot, ellátja az ASZK Konstrukciók koordinálásával
és lebonyolításával kapcsolatos, az Üzletszabályzatban meghatározott feladatokat, így különösen a támogatások
elszámolásával, az informatikai rendszer fejlesztésével és üzemeltetésével összefüggő feladatokat.
(4) A KAVOSZ Zrt. a jogszabályi változásokból, illetve az Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat
módosításokból adódó változások okán a miniszter előzetes egyetértése nélkül is módosíthatja
az Üzletszabályzatot, amely módosításokról a módosítás hatálybalépését követő tizenöt napon belül köteles
tájékoztatni a minisztert.
5. §

(1) Az igénylőlap az Üzletszabályzatban nevesített szervezetek területileg illetékes irodáiban folyamatosan nyújtható
be. A vállalkozásnak az igénylőlaphoz csatolnia kell a 3. § szerinti nyilatkozatokat, az Üzletszabályzatban
meghatározott dokumentumokat, valamint nyilatkoznia kell az Üzletszabályzatban előírt feltételek elfogadásáról.
Ha a vállalkozás rendelkezik társult szervezet által kibocsátott ajánlással, akkor azt csatolnia kell az igénylőlaphoz,
amely regisztrációsdíj-fizetési kedvezményre jogosít. A kezelésiköltség-támogatást a vállalkozás szintén
az igénylőlapon igényelheti.
(2) A költségtámogatás iránti kérelmet a vállalkozás évente január 1. és 31. között, valamint július 1. és 31. között
a Kincstár által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon nyújthatja be a Kincstárhoz. A támogatási
kérelemhez csatolni kell a vállalkozás által igényelt támogatási igényt alátámasztó számlák, számviteli bizonylatok
másolatát, valamint a költségek és díjak megfizetését igazoló bizonylatok másolatát. A benyújtott számlák,
számviteli bizonylatok esetében az ellenérték megfizetésének dátuma legfeljebb tizenkét hónappal lehet korábbi,
mint a támogatási kérelem benyújtásának időpontja.
(3) A KAVOSZ Zrt. a hitelszerződés hatálybalépésére vonatkozó banki adatszolgáltatást követő tíz napon belül
adatot szolgáltat a Kincstár részére a kamattámogatás, a kezességidíj-támogatás és a kezelésiköltség-támogatás
támogatástartalmáról.
(4) A Kincstár a csekély összegű támogatás megállapítása esetén a kamattámogatásról, kezességidíj-támogatásról
és a kezelésiköltség-támogatásról támogatástartalom-igazolást állít ki, amelyet a KAVOSZ Zrt.-től kapott adatok
beérkezésétől számított harminc napon belül megküld a vállalkozás részére.
(5) A Kincstár a (2) bekezdés szerinti költségtámogatás iránti kérelem Kincstárhoz történő beérkezésétől számított
hatvan napon belül tájékoztatja a vállalkozást a költségtámogatás támogatástartalmáról.
(6) A támogatáshoz kapcsolódó iratokat és dokumentumokat a hitelszerződés hatálybalépésétől, illetve a támogatási
döntés közlésétől számított tíz évig meg kell őrizni.

5. Kifizetés
6. §

(1) A hitelintézet a támogatáslehívási kérelmet
a)
a teljes mértékben megelőlegezett kamattámogatásra és kezelésiköltség-támogatásra vonatkozóan naptári
negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap végéig,
b)
a teljes mértékben megelőlegezett kezességidíj-támogatás tekintetében az első évi (törtévi) kezességidíjtámogatásra vonatkozóan a hitelszerződés hatálybalépését követő hónap végéig, ezt követően évente egy
alkalommal
a Kincstár által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon nyújthatja be a KAVOSZ Zrt. részére.
(2) A KAVOSZ Zrt. a támogatáslehívási kérelmet a támogatáslehívási igény adminisztratív ellenőrzését, a támogatás
összegének megállapításához szükséges adatok megadását és hitelintézettel történő egyeztetését követően
továbbítja a Kincstár részére.
(3) A támogatáslehívási kérelmek Kincstárhoz történő beérkezésétől számított tizenöt napon belül meghozott döntést
követően a Kincstár haladéktalanul folyósítja a hitelösszeghez kapcsolódó kamat- és kezességidíj-támogatást,
valamint a kezelésiköltség-támogatást a hitelintézet részére.
(4) A Kincstár az 5. § (2) bekezdése szerinti költségtámogatás iránti kérelemről az igénylő vállalkozás rendelkezésére
álló szabad csekély összegű támogatási keret figyelembevételével hoz döntést, és a csekély összegű támogatás
megállapítása esetén intézkedik annak a vállalkozás részére történő folyósítása iránt.
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(5) Ha az ASZK Konstrukciók keretében létrejött hitelszerződéshez kapcsolódóan a hitelszerződés futamidejének lejárta
előtt
a)
a hitelszerződés hitelintézet vagy vállalkozás általi felmondására vagy a hitelszerződés közös megegyezéssel
történő megszüntetésére,
b)
a hitelkeret összegének csökkentésére vagy
c)
a hitelkeret ütemezett visszafizetésére
kerül sor, akkor a hitelintézet az a) pont szerinti esetben legkésőbb a hitelszerződés felmondását vagy
megszüntetését, a b) és c) pont szerinti esetben legkésőbb a módosítást rögzítő hitelszerződés hatálybalépését
követő negyven napon belül elszámol, és a Kincstár által korábban folyósított kezességidíj-támogatás hitelintézetet
meg nem illető részét a Kincstár 10032000-00287560-00000031 számú, Szabálytalanságok lebonyolítási számlájára
visszafizeti.
(6) A csekély összegű támogatás (5) bekezdés szerinti visszafizetésével egyidejűleg a hitelintézet – a kapcsolódó
támogatástartalom módosításának KAVOSZ Zrt. felé történő kezdeményezése mellett – elektronikus úton
tájékoztatja a Kincstárt a visszafizetéssel érintett ügyletről, valamint a visszafizetés indokáról.
(7) A hitelintézet vonatkozásában a Törvény 56. § (2) bekezdés i) pontját nem kell alkalmazni.

6. Záró rendelkezések
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
8. §		
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)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági
rendelet, valamint
c)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági
rendelet
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
9. §		
A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési
támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet
a)
3. § (3) bekezdésében az „a teljes hitelösszeg 0,4%-a” szövegrész helyébe az „a teljes hitelösszeg 0,75%-a”
szöveg,
b)
3. § (5) bekezdésében az „ennél alacsonyabb kezességvállalás esetén a kezességi díjtámogatás mértéke
arányosan csökken” szövegrész helyébe az „ettől eltérő mértékű kezességvállalás esetén a kezességidíjtámogatás mértéke arányosan változik” szöveg
lép.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter
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