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III. Kormányrendeletek

A Kormány 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete
a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 4.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének 
stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Törvény)
a) 7–11. §-a és 13. §-a alkalmazása során 2021. június 30-ig adósnak minősül – a Törvény 3. § (1) bekezdésének 

figyelembevételével – az a személy, akinek a hitelező által üzletszerűen nyújtott szerződésből tőke-, kamat-, 
illetve díjfizetési kötelezettsége,

b) 12.  §-a alkalmazása során 2021. június 30-ig részletvevőnek, illetve bérlőnek minősül az  a  Nemzeti 
Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 
2018.  évi CIII. törvény 7.  § (2)  bekezdése szerinti részletvevő, illetve bérlő, akinek a  hatályos, részletvételre 
irányuló, illetve lakásbérleti szerződéséből eredő vételárrészlet-fizetési, illetve bérletidíj-fizetési 
kötelezettsége

áll fenn.
 (2) A Törvény 7.  § (1)  bekezdésétől eltérően azon adósnak, aki a  2020. december hónapra esedékes tőke-, kamat- és 

díjfizetési kötelezettsége teljesítése tekintetében nem élt a  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti 
szabályokról és a  járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 9.  § (1)  bekezdése szerinti fizetési 
moratóriummal, a  fizetési moratórium igénybevételére vonatkozó szándékát előre, írásban vagy a  hitelező által 
rendszeresített elektronikus úton be kell jelentenie a hitelezőnek.

2. §  A Törvény 14–17. §-át 2021. június 30-ig nem kell alkalmazni.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 4. § 2021. január 15-én lép hatályba.

4. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi 
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 638/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  §-ára, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdése a következő 25. ponttal egészül ki:
(Az 1–4. § szerinti adókedvezményekre a tényleges főtevékenységeként)
„25. M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás (TEÁOR 4939) tevékenységet”
(folytató kifizető jogosult.)

 (2) Az R. 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdés 25. pontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjednek ki az 1–4. §, valamint a 14. § szerinti 
rendelkezések, ha
a) nem a személyszállítási szolgáltatásról szóló 2012. évi XLI. törvény szerinti közszolgáltatási kötelezettség ellátását 
célzó közlekedési szolgáltatást végez, és
b) a  tevékenységet végző rendelkezik a  díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a  saját számlás áruszállítási, 
valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, 
továbbá az  ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet szerinti közúti 
személyszállítási engedéllyel.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete
a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes 
intézkedésekről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az 5.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A 2021. évben végződő adóévben azon, a  helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a  továbbiakban: Htv.) 
szerinti vállalkozó (a  továbbiakban: vállalkozó) esetén, amely azzal felel meg a  kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a  továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- 
és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a  KKV törvény 3.  § (1)  bekezdés b)  pontjában 
meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a  továbbiakban: 
mikro-, kis- és középvállalkozás), a  helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a  2021. évben végződő adóévben 
alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.
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2. § (1) A  (3)  bekezdésben meghatározott adatok alapján a  mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak 
a  2021. évben, az  adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a  Htv. szerint bevallott és a 2021. évben 
az  önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az  egyes 
esedékességi időpontokban megfizetni.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerint meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az  adóhatóság a  vállalkozó iparűzési 
adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti,
a) beszámoló-készítésre kötelezett vállalkozó a  2021. évben kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló 

utolsó, a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint készített és elfogadott beszámoló, elfogadott 
beszámoló hiányában, a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatok;

b) beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozó a  2020. évben végződő adóév árbevétel- és létszámadatai, 
a 2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült árbevétel- és létszámadatok

alapján állapítja meg a mikro-, kis- és középvállalkozás minőségnek való megfelelést.
 (4) Az  (1)  bekezdés akkor alkalmazható, ha a  vállalkozó 2021. február 25-ig a  székhelye, telephelye szerinti 

önkormányzati adóhatóság számára
a) nyilatkozik arról, hogy

aa) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül,
ab) az  1.  § szerinti intézkedés külön kormányrendelet szerinti támogatástartalmának megfelelő 

összeget jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként, és
ac) 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 (a  továbbiakban: Atr.) 6.  § (4a)–(4b)  bekezdése szerinti nehéz helyzetű 
vállalkozásnak, továbbá

b) – ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg –  
bejelenti a telephelyének címét.

 (5) Ha a vállalkozó 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, akkor a (4) bekezdés szerinti 
nyilatkozatban arról nyilatkozik, hogy olyan mikro- vagy kisvállalkozásnak minősül, amely nem áll az  Atr. 6.  § 
(4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá esetében az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti 
körülmény sem áll fenn.

 (6) A (4) bekezdés szerinti nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami 
adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

 (7) Az  állami adó- és vámhatóság a  (4)  bekezdés szerinti nyilatkozatot elektronikus úton megküldi a  nyilatkozatot 
tevő vállalkozó székhelye és az  állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott telephelye szerinti önkormányzati 
adóhatóság számára.

3. §  A tevékenységét 2021. január 1-jét követően kezdő, naptári évtől eltérő üzleti évet választó mikro-, kis- és 
középvállalkozásnak az 1. §-t a 2021. évben kezdődő adóévében kell alkalmaznia.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi  
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

6. § (1) E rendelet
a) az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak 

minősül, amely az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a  jelenlegi 
COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, 2020/C 91 I/01 
számú európai bizottsági közlemény 3.1. szakasza,

b) 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,
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c) 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,

d) 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.
 (2) A  támogatás (1)  bekezdés szerinti jogi aktusokkal való összeegyeztethetőségének részletszabályait külön 

kormányrendelet tartalmazza.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 640/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete
a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes 
intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti intézkedés uniós jogi állami támogatási 
szabályokkal való összeegyeztethetőségéről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 10.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (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  koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes 
intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1.  §-a szerinti 
intézkedés az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti 
állami támogatásnak minősül. E  támogatás az  „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret 
a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, 
2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: közlemény) 3.1. szakasza szerinti átmeneti 
támogatásként (a továbbiakban: átmeneti támogatás) nyújtható.

 (2) Az átmeneti támogatás támogatástartalma a 2021. évi első előleg-fizetési időpontban esedékes iparűzési adóelőleg 
számítása során figyelembe vett adóalap, valamint a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati 
rendeletben megállapított adómérték (a továbbiakban: általános adómérték) és az  1%-os adómérték  
(a továbbiakban: csökkentett adómérték) különbözetének szorzatával egyező összeg.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti támogatástartalmat az  adózó a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: 
Htv.) 52. § 41. pontja szerinti székhelye a Htv. 52. § 31. pontja szerinti telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság  
a  Korm. rendelet 2.  § (4)  bekezdése szerinti nyilatkozat kézhezvételét követően, legkésőbb 2021. április 30-ig 
visszaigazolja.

2. § (1) Ha az  általános adómértékkel számított 2021. év után fizetendő helyi iparűzési adó összegének és a  csökkentett 
adómértékkel számított 2021. év után fizetendő helyi iparűzési adó összegének különbözete meghaladja az  1.  § 
(2)  bekezdése szerint számított támogatástartalmat, az  1.  § (2)  bekezdésében meghatározott támogatástartalmat 
meghaladó összeg az  EUMSz 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és az  a  vállalkozás 
tevékenységének függvényében
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a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti általános csekély összegű támogatásként,
b) az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatásként vagy
c) a 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti halászati csekély összegű támogatásként
nyújtható.

 (2) Ha a  vállalkozás az  elsődleges mezőgazdasági termelési ágazatban vagy a  halászati és akvakultúra-ágazatban is 
folytat tevékenységet, az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti egyes bizottsági rendeletek szerinti támogatás összegét 
az  alapján kell meghatározni, hogy az  adott ágazatban folytatott tevékenység milyen arányt képviselt az  adózó 
2021. évi árbevételén belül.

 (3) Az  5.  § (2) és (3)  bekezdése szerinti egyes ágazatokra eső átmeneti támogatás arányát annak alapján kell 
megállapítani, hogy az  adott ágazatban folytatott tevékenység milyen arányt képviselt az  adózó 2019. évi 
árbevételén belül.

 (4) Ha az  adózót nem terheli adóelőleg-fizetési kötelezettség a  2021. évben, részére a  Korm. rendelet 1.  §-a szerinti 
adóelőny az (1) bekezdés szerinti jogcímeken nyújtható.

 (5) A (4) bekezdés szerinti esetben a támogatás támogatástartalma az általános adómérték és a csökkentett adómérték 
különbözete.

2. Átmeneti támogatás

3. § (1) Átmeneti támogatásban az a vállalkozás részesülhet, amely 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 (a továbbiakban: Atr.) 6.  § (4a) és (4b)  bekezdése alapján nehéz helyzetben levő 
vállalkozásnak.

 (2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően átmeneti támogatás nyújtható azon mikro- vagy kisvállalkozás számára, amely  
2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, feltéve, ha a  támogatási döntés 
időpontjában nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá esetében az Atr. 6. § 
(4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.

4. § (1) Az  átmeneti támogatás támogatástartalma – a  (2) és (3)  bekezdésben meghatározott kivétellel – a  közlemény  
3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozásnak a társasági adóról 
és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja szerinti kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – 
nem haladhatja meg a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget, a (2) és (3) bekezdés szerinti kivétellel.

 (2) A  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén az  e  tevékenységhez nyújtott 
átmeneti támogatás támogatástartalma a  közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt 
vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 100 000 eurónak 
megfelelő forintösszeget.

 (3) A  halászati és akvakultúra-ágazatban tevékenykedő vállalkozások esetén az  e  tevékenységhez nyújtott átmeneti 
támogatás támogatástartalma a  közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt 
vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 120 000 eurónak  
megfelelő forintösszeget.

 (4) Ha az  átmeneti támogatás mellett a  kedvezményezett az  Atr. 2.  § 1.  pontja szerinti rendeletekben meghatározott 
csekély összegű támogatásban is részesül vagy részesült, az  igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű 
támogatás nem csökkenti a támogatás (1)–(3) bekezdés szerinti legmagasabb mértékét.

 (5) Ha egy vállalkozás több ágazatban is tevékenykedik, és ezekre az (1)–(3) bekezdés szerint eltérő maximális összegek 
vonatkoznak, a  vállalkozás az  átmeneti támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely 
biztosítja az  érintett tevékenységekre vonatkozó felső határok betartását, és azt, hogy a  teljes maximális összeg 
vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – ne haladja meg a  800 000 eurónak 
megfelelő forintösszeget. Ha egy vállalkozás a  (2) és (3)  bekezdés szerinti ágazatokban tevékenykedik, a  teljes 
maximális átmeneti támogatás összege vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – 
nem haladhatja meg a 120 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

5. § (1) A 100 000 eurónak – mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások, továbbá halászati 
és akvakultúra-ágazatban tevékenykedő vállalkozások esetén a  10 000 eurónak – megfelelő forintösszeget 
meghaladó támogatástartalmú egyedi átmeneti támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait a közlemény 
4. szakasza alapján közzé kell tenni az Európai Bizottság közzétételi adatbázisában. Erre figyelemmel a támogatást 
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nyújtó 2021. december 31-ig továbbítja az  állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért 
felelős szervezet részére az átmeneti támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait.

 (2) A  kedvezményezettnek és az  adóhatóságnak az  átmeneti támogatással kapcsolatos minden iratot a  kedvezmény 
igénybevételét követő tíz évig meg kell őriznie.

3. Általános csekély összegű támogatás

6. § (1) Az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 2.  cikk (2)  bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő 
vállalkozások részére az  1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély 
összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem 
haladhatja meg a  200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és 
ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe 
véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

 (2) A  támogatás odaítélése során az  adott pénzügyi évben, valamint az  előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély 
összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

 (3) Az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (2)  bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett 
az  a  vállalkozás, amely az  igényelt támogatást az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott kivételek szerint használná fel.

 (4) A  támogatás a  csekély összegű közszolgáltatási támogatással az  Európai Unió működéséről szóló szerződés  
107. és 108.  cikkének az  általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély 
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletben 
meghatározott felső határig halmozható. A  támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek 
megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

 (5) A  kedvezményezett az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 5.  cikk (1)  bekezdése figyelembevételével – az  ott 
meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkozik a  részére a  támogatás 
odaítélésének évében és az  azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások 
támogatástartalmáról.

4. A mezőgazdasági csekély összegű támogatás

7. § (1) Az  1408/2013/EU 2.  cikk (2)  bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére 
az  1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen 
alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak 
megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (3a) bekezdés a) és b) pontját, 
(8) és (9) bekezdését, valamint 5. cikkét.

 (2) A  támogatás odaítélése során az  adott pénzügyi évben, valamint az  előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély 
összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

 (3) A támogatás az általános csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott felső határig halmozható, feltéve, hogy az  elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenységhez nem 
ítélhető meg az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás.

 (4) A  támogatás a halászati csekély összegű támogatással a 717/2014/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső 
határig halmozható, azzal, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenységhez nem ítélhető meg a halászati 
csekély összegű támogatás.

5. A halászati csekély összegű támogatás

8. § (1) A  717/2014/EU rendelet 2.  cikk (2)  bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások 
részére a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás 
(ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg  
a  30 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a  717/2014/EU bizottsági rendelet 3.  cikk (3), (8) és 
(9) bekezdését.

 (2) A  támogatás odaítélése során az  adott pénzügyi évben, valamint az  előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély 
összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
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 (3) A  támogatás az  általános csekély összegű támogatással az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 3.  cikk 
(2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

 (4) A támogatás a mezőgazdasági csekély összegű támogatással a 717/2014/EU bizottsági rendeletben meghatározott 
felső határig halmozható, azzal, hogy az  elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenységhez nem ítélhető meg 
támogatás.

6. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 10. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

10. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi  
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 641/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete
az otthonfelújítási hitel bevezetése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről 
szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 
17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hitelintézetet az általa jogszerűen folyósított
a) családi otthonteremtési kedvezmény összege után 2% költségtérítés illeti meg, amelyet a családi otthonteremtési 
kedvezménnyel,
b) 14b. alcím szerinti otthonfelújítási kölcsön összege után 1,5% költségtérítés illeti meg azzal, hogy a  pénzügyi 
közvetítője részére fizethető közvetítői díj nem haladhatja meg a 0,8%-ot, valamint amelyet a kamattámogatással
együtt számol el a központi költségvetéssel.”

2. §  Az R1. a következő 14b. alcímmel egészül ki:
„14b. Otthonfelújítási kölcsön kamattámogatása
51/J. § (1) Ezen alcím alkalmazásában
a) igénylő: a (2) bekezdés szerinti otthonfelújítási kölcsön kamattámogatását igénylő nagykorú személy,
b) támogatott személy: akivel a  hitelintézet az  otthonfelújítási kölcsön kamattámogatásának igénybevételére 
támogatási szerződést köt,
c) ügyleti kamat: az  otthonfelújítási kölcsön szerződésszerű törlesztése során a  hitelező által érvényesített, 
a kölcsönösszeg éves százalékos mértékében meghatározott ellenszolgáltatás.
(2) Az  otthonfelújítási kölcsön kamattámogatását (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: kamattámogatás) 
a  gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 
[a  továbbiakban: 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet] szerinti otthonfelújítási támogatást (a  továbbiakban: 
otthonfelújítási támogatás) igénybe venni szándékozó személy igényelheti az  518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 
6.  §-a szerinti építési tevékenységek elvégzéséhez részére a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról 
szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 6.  § (1)  bekezdés 76.  pont a)  alpontja szerinti lakóingatlan-felújítási hitelcélra 
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nyújtott jelzálogalapú hitelintézeti kölcsön (a  továbbiakban: otthonfelújítási kölcsön) kamatainak megfizetéséhez, 
amennyiben a  hitelintézet az  igénylő hozzá benyújtott kérelme alapján az  518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 
3. alcíme szerinti feltételeknek való megfelelést megállapította.
(3) A kérelemhez megfelelően csatolni kell
a) az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés c)–g), i) és k) pontjában, l) pont la) alpontjában, valamint 
m)–r) pontjában foglalt dokumentumokat,
b) az  518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3.  § (3)  bekezdésében foglalt biztosítotti jogviszony fennállásáról 
az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által kiállított igazolást,
c) a  középfokú oktatási-nevelési intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányokról a  középfokú oktatási-
nevelési intézmény által kiállított igazolást, vagy az  érettségi bizonyítványt vagy az  arról az  azt kiállító oktatási 
intézmény által készített hiteles másolatot,
d) a  felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányokról a  felsőoktatási intézmény által kiállított 
igazolást,
e) a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/E.  §-a alapján megállapított 
gyermekgondozási díj folyósításának időtartamáról az ellátást megállapító szerv által kiállított igazolást, és
f ) az  igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát 
az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontja szerinti köztartozásmentességéről.
(4) Annak igazolása céljából, hogy az  igénylő az  518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti otthonfelújítási 
támogatást nem vett igénybe, a hitelintézet megkeresi a Kincstárt.
(5) Ha a  hitelintézet a  benyújtott kérelem és mellékletei alapján azt állapítja meg, hogy az  igénylő a  kérelem 
benyújtásának időpontjában a  kamattámogatás feltételeinek megfelel, akkor a  kamattámogatás igénybevételéről 
az igénylővel támogatási szerződést köt.
51/K. § (1) Ha a hitelintézet a kamattámogatás iránti kérelmet az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3. alcíme szerinti 
feltételek hiánya miatt elutasította, az  igénylő – az  erről szóló írásbeli tájékoztatás kézhezvételétől számított 
15  napon belül – a  feltételeknek való megfelelés megállapítása iránt kérelmet nyújthat be a  kormányhivatalhoz. 
A kérelemhez csatolni kell a kamattámogatás iránti kérelem elutasításáról szóló írásbeli tájékoztatást.
(2) A kormányhivatal megkeresésére a hitelintézet 8 napon belül megküldi a kormányhivatalnak a kamattámogatás 
iránti kérelem elutasítását megalapozó iratok másolatát.
(3) A  kormányhivatal a  hitelintézetnek az  igénylő hitelképességével kapcsolatos döntését nem bírálhatja felül, 
a  hitelképességgel kapcsolatban megállapításokat nem tehet, és egyéb módon sem korlátozhatja a  hitelintézet 
hitelezési tevékenységét.
(4) Ha a kormányhivatal véglegessé vált határozata megállapítja, hogy az igénylő a kamattámogatás iránti kérelem 
hitelintézethez történő benyújtásakor az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3. alcíme szerinti feltételeknek megfelelt, 
a hitelintézet e feltételek hiányára hivatkozással a kamattámogatás nyújtását nem tagadhatja meg.
51/L. § (1) Az otthonfelújítási kölcsön összege nem haladhatja meg a 6 000 000 forintot.
(2) Az otthonfelújítási kölcsön kamatainak megfizetéséhez a  kamattámogatást az  állam a  kölcsön teljes 
futamidejére, legfeljebb 10 évre nyújtja.
51/M. § (1) Az otthonfelújítási kölcsön esetén a 25. §-ban foglaltaktól eltérően a hitelintézet – a 45. § (2) bekezdés 
b) pontja szerinti költségtérítésen kívül – díjat vagy egyéb költséget az igénylő terhére nem számíthat fel.
(2) A  hitelintézet az  otthonfelújítási kölcsönre nézve az  otthonfelújítási támogatás terhére megvalósuló, 
az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése szerinti előtörlesztésért a támogatott személy terhére díjat 
és egyéb költséget nem számíthat fel, és ezen előtörlesztésre az Fhtv. 25. § (1) bekezdése nem alkalmazható.
(3) A  támogatás igénybevételével történő előtörlesztés esetén a  jóváírást követő 10 napon belül a  hitelintézet 
változatlan futamidő mellett a  támogatott személy havi törlesztőrészleteit újraszámolja és arról a  támogatott 
személyt és a Kincstárt értesíti.
(4) A (3) bekezdés szerinti értesítésben és azt követően évente legalább egy alkalommal a hitelintézet tájékoztatja 
a támogatott személyt arról, hogy az e rendelet szerinti előtörlesztéssel összefüggésben – megjelölve a támogatás 
összegét is – a  támogatott személy mekkora összegű otthonfelújítási támogatásban és kamattámogatásban 
részesült, a  támogatások igénybevétele nélkül mekkora lenne a  fennálló tartozásának az  összege, továbbá hogy 
a támogatásokat Magyarország Kormánya biztosította.
51/N. § (1) A támogatott személy az otthonfelújítási kölcsön felhasználásával megvalósított építési tevékenységekkel 
kapcsolatban kiállított számlák kifizetését a  kölcsön folyósításától számított egy éven belül a  számlák vagy azok 
másolata bemutatásával igazolja a hitelintézet felé.
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(2) Ha a támogatott személy
a) részére az otthonfelújítási kölcsön felhasználásával megvalósított építési tevékenységekkel kapcsolatban kiállított 
számlák közül az utolsó számla kifizetésének napjától, de legkésőbb 2022. december 31-étől számított 150 napon 
belül a Kincstár nem állít ki az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti támogatói okiratot, akkor az utolsó 
számla kifizetésének napjától, de legkésőbb 2022. december 31-étől számított 150. naptól,
b) az (1) bekezdés szerinti számlabemutatási kötelezettségét nem teljesíti, akkor az erre vonatkozó határidő lejártát 
követő naptól,
c) részére megállapított otthonfelújítási támogatás összege nem éri el az otthonfelújítási kölcsön kölcsönszerződésben 
megállapított összegének 25%-át, akkor a támogatói okirat kézhezvételét követő naptól
a kölcsöntartozás hátralévő összegére vonatkozóan a  kamattámogatás megszűnik, a  kölcsön ügyleti kamatára 
az  51/D.  § (1)  bekezdésében foglaltakat ekkortól nem kell alkalmazni, és az  addig igénybe vett kamattámogatást 
az arra való jogosultság megszűnését követő 60 napon belül egy összegben a hitelintézet útján vissza kell fizetni 
a Kincstárnak.
(3) Nem kell alkalmazni a (2) bekezdésben foglaltakat, ha a támogatói okirat kibocsátására azért nem került sor, mert 
az igénylő részére a kamattámogatásra való jogosultságot a hitelintézet
a) a  várandósság 12. hetét betöltött magzatra tekintettel állapította meg, de azt követően az  otthonfelújítási 
támogatás igénylése előtt a magzat elhalására vagy halvaszületésre került sor, vagy
b) már megszületett gyermekre tekintettel állapította meg, de azt követően az otthonfelújítási támogatás igénylése 
előtt a gyermek elhalálozott.
(4) A kamattámogatásra az 1. § (2) bekezdésében, a 4. §-ban, a 24. §-ban, a 31. § (1) és (3) bekezdésében, a 33. §-ban, 
a 35. §-ban, a 39. § (13) bekezdésében, a 40. §-ban, a 42. §-ban, a 45–51. §-ban, az 51/A. § b) pontjában, az 51/B. § 
(2), (4), valamint (6)–(11)  bekezdésében, az  51/D.  §-ban, az  51/F.  §-ban, az  51/H.  §-ban, valamint az  51/I.  § 
(2) bekezdésében foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell.”

3. §  Az R1. 1. § (2) bekezdésében a „lakás vásárlása” szöveg helyébe a „lakás vásárlása érdekében, és az otthonfelújítási 
kölcsön kamattámogatását veheti igénybe lakás felújítása” szöveg lép.

2. A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló  
518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(3) Az  e  rendelet szerinti támogatás lakáscélú állami támogatásnak minősül, amelyet az  új lakások építéséhez, 
vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 12.  § (2)  bekezdése, 
valamint a  használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 
17/2016.  (II.  10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet] 3.  § (2)  bekezdése alkalmazása 
során nem kell figyelembe venni.”

5. §  Az R2. 4. §-a a következő (3) bekezdéssel, valamint a következő (3a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(3) Ha a szülők lakóhelye nem azonos, a (2) bekezdés szerinti feltételnek is megfelelő
a) azon szülő jogosult az  5.  § szerinti támogatási összegre, akinél legalább egy közös gyermek lakóhelye van, ha 
a másik szülőnél egyetlen közös gyermeknek sincs lakóhelye, vagy
b) mindkét szülő az  5.  § szerinti támogatási összeg 50%-os mértékére jogosult, amennyiben külön-külön 
mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével.
(3a) A (3) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni arra a szülőre, akinek lakóhelyén másik, a (3) bekezdés szerintitől 
eltérő gyermeke is lakóhellyel rendelkezik, és e gyermek másik szülőjének
a) a lakóhelye szintén velük azonos, vagy
b) a lakóhelye eltérő, de nála egyetlen közös gyermeküknek sincsen lakóhelye.”

6. § (1) Az R2. 6. § j) pontja a következő jg) alponttal kiegészülve lép hatályba:
(A támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető:
belső tér felújítása, ideértve)
„jg) a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét,”
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 (2) Az R2. 6. §-a a következő t) ponttal kiegészülve lép hatályba:
(A támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető:)
„t) használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a  megújuló 
energiaforrások alkalmazását is.”

7. §  Az R2. 7. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az  abban feltüntetett anyagköltség és 
kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.”

8. §  Az R2. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.  § (1) A  támogatás a  lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a  számlák kifizetését követően 
60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető. Több számla esetén az  igénylési határidő 
számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.
(2) Az (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14b. alcíme szerinti otthonfelújítási 
kölcsön (a  továbbiakban: otthonfelújítási kölcsön) igénybevétele esetén a  támogatás iránti kérelem 
2021. március 1-jétől nyújtható be.”

9. § (1) Az R2. 9. § (3) bekezdése a következő s) ponttal egészül ki:
[A kérelemhez mellékelni kell a  következő dokumentumokat vagy – az  (1)  bekezdés b) vagy c)  pontja szerinti esetben 
a j)–l) pontban foglalt dokumentumok kivételével – azok másolatát:]
„s) a napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét végző vállalkozó nyilatkozata a 7. § (5a) bekezdésben foglaltak 
teljesüléséről,”

 (2) Az R2. 9. § (3) bekezdése a következő t) ponttal egészül ki:
[A kérelemhez mellékelni kell a  következő dokumentumokat vagy – az  (1)  bekezdés b) vagy c)  pontja szerinti esetben 
a j)–l) pontban foglalt dokumentumok kivételével – azok másolatát:]
„t) otthonfelújítási kölcsön igénybevétele esetén a kölcsönszerződés,”

 (3) Az R2. 9. § (3) bekezdése a következő u) ponttal egészül ki:
[A kérelemhez mellékelni kell a  következő dokumentumokat vagy – az  (1)  bekezdés b) vagy c)  pontja szerinti esetben 
a j)–l) pontban foglalt dokumentumok kivételével – azok másolatát:]
„u) a  6.  § i)  pontja szerinti esetben 2021. június 30-át követően megkötött villamosenergia-vásárlási szerződés, 
valamint a  villamosenergia-kereskedő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a  szerződés olyan elszámolást alkalmaz, 
amelyben az  alkalmazott elszámolási időszaktól függetlenül szaldó nem képezhető és a  hálózatba betáplált és 
vételezett villamos energia mennyisége külön-külön kerül megállapításra.”

10. § (1) Az R2. 11. § (2) bekezdése a következő a) és b) ponttal lép hatályba:
(A támogatói okirat tartalmazza)
„a) az igénylő – együttes igénylés esetén az igénylők – alábbi adatait:
aa) családi és utónév,
ab) születési családi és utónév,
ac) anyja születési családi és utóneve,
ad) születési hely és idő,
ae) lakóhely és
af ) adóazonosító jel,
b) az igénylők – a magzat kivételével – valamennyi gyermekének alábbi adatait:
ba) családi és utónév,
bb) születési családi és utónév,
bc) születési hely és idő,
bd) lakóhely,
be) anyja családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, lakóhelye, és
bf ) apja családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, lakóhelye,”

 (2) Az R2. 11. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatói okirat tartalmazza)
„d) az  igénylő belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett – vagy a  8.  § (2)  bekezdése szerinti esetben 
az otthonfelújítási kölcsönt nyújtó hitelintézet – fizetési számlájának számát, valamint”
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 (3) Az  R2. 11.  § (3) és (4)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és a  11.  § a  következő (5) és 
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  Kincstár a  támogatói okiratot megküldi az  igénylő, valamint a  8.  § (2)  bekezdése szerinti esetben 
az otthonfelújítási kölcsönt nyújtó hitelintézet részére.
(4) A Kincstár a támogatói okirat kiállítását követő 5 napon belül
a) az igénylő, vagy
b) a 8. § (2) bekezdése szerinti esetben az otthonfelújítási kölcsönt nyújtó hitelintézet
belföldi fizetési számlájára folyósítja – az igénylő javára történő előtörlesztés érdekében – a támogatást.
(5) Az otthonfelújítási támogatás (4)  bekezdés b)  pontja szerinti folyósítását követően a  hitelintézet 
az otthonfelújítási támogatást 4 napon belül egy összegben, előtörlesztésként a támogatott személy hitelintézetnél 
vezetett hitelszámláján írja jóvá, legfeljebb a fennálló otthonfelújítási kölcsöntartozás összegéig.
(6) Ha az  (5)  bekezdésben foglalt esetben az  otthonfelújítási támogatás folyósításának időpontjában 
az  otthonfelújítási kölcsönhöz kapcsolódó tőketartozás és annak járulékai összege alacsonyabb a  támogatói 
okirat szerint igénybe vehető támogatás összegénél, a  különbözetet a  hitelintézet a  támogatott személy részére 
haladéktalanul megfizeti a támogatott személy által megjelölt belföldi fizetési számlára.”

11. §  Az R2.
a) 3. § (3) bekezdés b) pontja a „legfeljebb” szövegrész helyett az „egybefüggően legfeljebb” szöveggel,
b) 4.  § (6)  bekezdés b)  pontja a „megszerzésére” szövegrész helyett a „megszerzésére, vagy az  igénylő, illetve 

kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére” szöveggel,
c) 6. § d) pontjában a „szigetelése” szövegrész helyett a „külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál” 

szöveggel
lép hatályba.

12. §  Nem lép hatályba az R2.
a) 2. § (1) bekezdés 2. pont b) alpontjában az „eltartott”,
b) 4. § (2) bekezdés b) pontjában a „kiskorú”,
c) 7.  § (5)  bekezdésében a  „használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési 

kedvezményről szóló”, valamint az „[a továbbiakban: 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet]”,
d) 14. § (2) bekezdésében a „ , valamint a 11. § (2) bekezdés b) pontja szerinti személy”
szövegrész.

3. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1. alcím, a 8. §, a 9. § (2) bekezdése, valamint a 10. § (2) és (3) bekezdése 2021. február 1-jén lép hatályba.
 (3) A 9. § (3) bekezdése 2021. július 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 642/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt egyes külszolgálattal kapcsolatos eltérő rendelkezésekről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt 
a  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.)  
11.  § (2)  bekezdése szerinti tartós külszolgálati kihelyezés előtt álló kormánytisztviselő felkészítésének időtartama  
– a  kihelyező vezető döntése alapján – legfeljebb a  Külszoltv. 11.  § (2)  bekezdése szerinti időtartammal 
meghosszabbítható.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi  
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 643/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt az államháztartásra vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezésekről

A Kormány 
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 47. § (1) bekezdésére,
a 4.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt 
az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseit az  e  rendeletben 
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. §  Az Áht. 29. § (1) bekezdésében meghatározott egyedi határozatot a Kormánynak a 2020. évben nem kell kiadnia.

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

4. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi  
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



10484 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 287. szám 

A Kormány 644/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete
a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működő egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatottakra 
vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 8.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működő egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi tevékenységet 
végző személy foglalkoztatása tekintetében az e rendeletben foglalt eltérő rendelkezések alkalmazásával kell eljárni.

 (2) A  hivatásos állomány, a  rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány és a  rendvédelmi feladatokat ellátó szerv 
munkavállalói állománya egészségügyi tevékenységet végző tagjára
a) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) hatálya nem 

terjed ki,
b) az a)  pontban foglalt kivételszabály alkalmazása mellett az  Eszjtv. e  rendeletben meghatározott előírásait 

alkalmazni kell,
c) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló  

2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) rendelkezéseit e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
 (3) E rendelet alkalmazásában

a) egészségügyi tevékenységet végző személy: az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 
2003. évi LXXXIV. törvény 4. § a) pontja szerinti egészségügyi dolgozó,

b) egészségügyi feladatot ellátó dolgozó: a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél hivatásos szolgálati 
jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló orvos, 
szakorvos, fogorvos, szakfogorvos, gyógyszerész, szakgyógyszerész, továbbá egyéb, az  egészségügyi 
feladatot ellátó szakdolgozónak nem minősülő, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem 
egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező 
személy,

c) egészségügyi feladatot ellátó szakdolgozó: a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél hivatásos szolgálati 
jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló egészségügyi 
tevékenységet végző személy, aki az 1. mellékletben meghatározott szakdolgozói szolgálati beosztást vagy 
munkakört tölt be,

d) munkakör: a rendvédelmi igazgatási alkalmazott által betölthető munkakör,
e) rendvédelmi illetményalap: a Hszt. 159. §-a szerinti illetményalap,
f ) szolgálati beosztás: a hivatásos állomány tagja által betölthető, Hszt. 2. § 25. pontja szerinti szolgálati beosztás.

2. § (1) A hivatásos szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi feladatot ellátó dolgozó
a) a Hszt. 154–158. §-a szerinti illetmény helyett az Eszjtv. 1. mellékletében meghatározott illetmény 106%-ára 

jogosult, az ott meghatározott gyakorlati idő figyelembevételével,
b) részére a  Hszt. 180.  § (2)  bekezdése szerinti tanácsosi és főtanácsosi címpótlék nem folyósítható, azonban 

a cím használatára jogosult,
c) besorolása, rendfokozata, szolgálati ideje a Hszt. szerint kerül megállapításra,
d) esetében nem alkalmazható a Hszt. 160. §-a, a Hszt. 6., 8. és 9. mellékletében foglalt, a beosztási illetményt 

meghatározó szorzószám és a Hszt. 10. melléklete.
 (2) A hivatásos szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi feladatot ellátó dolgozó nem jogosult

a) a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati 
viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a  folyósítás 
szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 38/B. §-a szerinti,

b) az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.)  
BM rendelet 24/G. §-a szerinti,
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c) az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjainak illetményéről, juttatásairól, valamint a  folyósítás és 
költségtérítés szabályairól szóló 30/2017. (XI. 28.) MvM rendelet 46/B. §-a szerinti

kiegészítő juttatásra.
 (3) A rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi feladatot ellátó dolgozó

a) a Hszt. 289.  §-a szerinti illetmény helyett az  Eszjtv. 1.  mellékletében meghatározott illetményre jogosult, 
az ott meghatározott gyakorlati idő figyelembevételével,

b) esetében a Hszt. 289/A. §-a nem alkalmazható azzal, hogy a rendvédelmi igazgatási alkalmazott Hszt. szerinti 
fizetési fokozatát vezetni kell,

c) esetében nem alkalmazható a Hszt. 289/D. §-a és a Hszt. 12. melléklete.
 (4) Az (1) bekezdés a) pontja, illetve a (3) bekezdés a) pontja szerinti illetmény legfeljebb 20%-os mértékben növelhető, 

a  hivatásos szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi feladatot ellátó dolgozó esetében a  Hszt. 111–113.  §-a, 
a  rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi feladatot ellátó dolgozó esetében  
a Hszt. 288/Q. §-a szerinti teljesítményértékelés alapján. Az ilyen módon megnövelt illetmény első alkalommal április 
hónapban folyósítható, utolsó alkalommal a  tárgyévet követő év márciusában jár. Az  illetmény növelésére első 
alkalommal a 2020. évre vonatkozó teljesítményértékelés elvégzését követően kerülhet sor.

 (5) Ha a  Hszt. XXVIII. Fejezete szerinti munkavállaló egészségügyi feladatot ellátó dolgozói feladatot lát el, legalább 
az Eszjtv. 1. mellékletében meghatározott illetmény 100%-ára jogosult.

3. § (1) Az  1.  mellékletben meghatározott szakdolgozói szolgálati beosztást vagy munkakört betöltő egészségügyi 
feladatot ellátó szakdolgozó egészségügyi szakdolgozói pótlékra jogosult.

 (2) A  hivatásos szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi feladatot ellátó szakdolgozó esetében az  egészségügyi 
szakdolgozói pótlék
a) a Hszt. 154. §-a szerinti illetmény része, azt egyéb pótlékként kell figyelembe venni,
b) a Hszt. 168. § (2) bekezdése tekintetében rendszeres illetménypótléknak minősül.

4. § (1) Az egészségügyi feladatot ellátó szakdolgozói pótlék mértékét a 2. melléklet állapítja meg.
 (2) Az  egészségügyi szakdolgozói pótlék megállapításához szükséges gyakorlati időt az  Eszjtv. 8.  § (9)  bekezdésében 

foglalt idők figyelembevételével kell megállapítani.
 (3) Az  egészségügyi szakdolgozói pótlékra jogosító szolgálati beosztást és munkakört a  középfokú, emeltszintű és 

felsőfokú végzettséghez kötött szakdolgozói szolgálati beosztásba vagy munkakörbe kell besorolni. A szakdolgozói 
végzettség szintjeit a 3. melléklet tartalmazza.

 (4) Az egészségügyi szakdolgozói pótlékra jogosultságról a munkáltatói jogkör gyakorlója munkáltatói intézkedésben 
rendelkezik.

5. § (1) A  vezetői szolgálati beosztást vagy vezetői munkakört betöltő egészségügyi feladatot ellátó dolgozót a  2.  §-ban 
foglaltakon túl – e § szerint – egészségügyi vezetői bérkiegészítés illeti meg.

 (2) Az egészségügyi vezetői bérkiegészítés mértékét a vezető kinevezésére jogosult személy állapítja meg. Ha a vezetői 
szolgálati beosztást vagy vezetői munkakört betöltő egészségügyi feladatot ellátó dolgozót
a) a  rendvédelmi feladatokat ellátó szerv országos parancsnoka vagy országos főigazgatója nevezi ki,  

akkor az egészségügyi vezetői bérkiegészítés mértékére az állományilletékes parancsnok tesz javaslatot,
b) az állományilletékes parancsnok vagy – rendvédelmi igazgatási alkalmazott esetében – a szervezeti egység 

vezetője nevezi ki, akkor az  egészségügyi vezetői bérkiegészítés mértékének megállapítására az  országos 
parancsnok vagy országos főigazgató előzetes jóváhagyásával kerülhet sor.

 (3) Az egészségügyi vezetői bérkiegészítés mértékét
a) a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ főigazgatója, valamint az  Igazságügyi Megfigyelő és 

Elmegyógyító Intézet főigazgató főorvosa esetében a megyei fekvőbeteg-ellátó egészségügyi szolgáltatónál 
intézményvezetésre adott megbízással rendelkező személyekre vonatkozó gyakorlat figyelembevételével,

b) a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ orvos igazgatója, ápolási igazgatója, gazdasági vezetője, 
valamint az  Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet főigazgató-helyettese esetén a  megyei 
fekvőbeteg-ellátó egészségügyi szolgáltató orvosigazgatói, ápolási igazgatói, illetve gazdasági igazgatói 
feladatok ellátására adott magasabb vezetői megbízással rendelkező személyekre vonatkozó gyakorlat 
figyelembevételével,
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c) az a) és b)  pontba nem tartozó azon vezetői szolgálati beosztást vagy munkakört betöltő esetében, aki 
önálló szervezeti elem vezetője, vagy a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti elem vezetője 
az  egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) 
Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében meghatározott személyekre vonatkozó gyakorlat figyelembevételével

kell megállapítani.
 (4) Az  (1)–(3)  bekezdésben foglalt szabályok figyelembevételével megállapított egészségügyi vezetői bérkiegészítés 

megállapítását követően az  egészségügyi vezetői bérkiegészítés mértékéről a  munkáltatói jogkör gyakorlója 
az országos kórház-főigazgatót tájékoztatja.

 (5) A hivatásos szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi feladatot ellátó dolgozó esetében az egészségügyi vezetői 
bérkiegészítés
a) a Hszt. 154. §-a szerinti illetmény része, azt egyéb pótlékként kell figyelembe venni,
b) a Hszt. 168. § (2) bekezdése tekintetében rendszeres illetménypótléknak minősül.

6. §  A Hszt. 288/S. § (4) bekezdése szerinti három százalékos korlátba nem kell beszámítani a Hszt. 288/T. § (1) bekezdése 
szerint felsőfokú munkaköri osztályba tartozó „F” munkaköri kategóriába sorolt azon rendvédelmi igazgatási 
szolgálati jogviszonyban állót, aki a 2. § (3) bekezdés a) pontja szerinti illetményre jogosult.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 8. § 2021. január 15-én lép hatályba.

8. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi  
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 644/2020. (XII. 22.) Korm. rendelethez

I. Szakdolgozói szolgálati beosztások

 1. diplomás ápoló
 2. gyógytornász
 3. mentőtiszt
 4. kiemelt főeladó (mentő)
 5. egészségfejlesztő tiszt
 6. kiemelt főelőadó (közegészségügy, járványügy)
 7. közegészségügyi járványügyi főfelügyelő
 8. főápoló
 9. szakápoló
10. ápoló
11. mentőápoló
12. ápolási asszisztens
13. asszisztens
14. vezető szakasszisztens
15. segédelőadó (egészségügyi)
16. szakasszisztens (egészségügyi, pszichológiai, gyógyszertári, fogorvosi, röntgen)
17. felcser
18. mentő gépkocsivezető
19. egészségügyi operátor
20. gyógymasszőr
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II. Szakdolgozói munkakörök

 1. diplomás ápoló
 2. gyógytornász
 3. mentőtiszt
 4. laboratóriumi analitikai asszisztens
 5. dietetikus
 6. közegészségügyi járványügyi főfelügyelő
 7. közegészségügyi járványügyi felügyelő
 8. főügyintéző (közegészségügyi)
 9. főápoló
10. szakápoló
11. ápoló
12. ápolási asszisztens
13. asszisztens (egészségügyi, pszichológiai, gyógyszertári, fogorvosi, röntgen)
14. vezető szakasszisztens
15. szakasszisztens (egészségügyi, pszichológiai, gyógyszertári, fogorvosi, röntgen)
16. egészségügyi operátor
17. gyógymasszőr

2. melléklet a 644/2020. (XII. 22.) Korm. rendelethez

Az egészségügyi szakdolgozói pótlék mértéke a rendvédelmi illetményalap %-ában

A B C D

1
Gyakorlati idő

(év)

Középfokú végzettséghez kötött 

szolgálati beosztás vagy munkakör

Emeltszintű szakmai 

végzettséghez kötött szolgálati 

beosztás vagy munkakör

Felsőfokú végzettséghez kötött 

szolgálati beosztás vagy munkakör

2 0–12 150% 175% 200%

3 13–24 175% 200% 250%

4 25–39 200% 250% 300%

5 40– 250% 300% 400%

3. melléklet a 644/2020. (XII. 22.) Korm. rendelethez

Az egészségügyi szakdolgozói végzettség szintjei

1. Középfokú végzettséghez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör:
1.1. Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő alsó középfokú részszakképesítéshez, 

vagy a  szakképesítési listában szereplő szakképesítéssel betölthető szolgálati beosztás vagy 
munkakör,

1.2. OKJ-ban szereplő alsó középfokú szakképesítéshez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör,
1.3. OKJ előtti elsőfokú, vagy OKJ-ban szereplő középfokú szakképesítés-ráépülés végzettséggel 

betölthető szolgálati beosztás vagy munkakör,
1.4. OKJ-ban szereplő egészségügyi középfokú szakképesítéshez, részszakképesítéshez kötött szolgálati 

beosztás vagy munkakör, vagy
1.5. a szakképesítési listában szereplő szakképesítéssel betölthető szolgálati beosztás vagy munkakör.

2. Emeltszintű végzettséggel betölthető szolgálati beosztás vagy munkakör:
2.1. OKJ-ban szereplő emeltszintű szakképesítéshez, vagy felsőoktatási szakképzéshez vagy 

szakmajegyzékben szereplő Ápoló végzettséghez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör,
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2.2. OKJ előtti másodfokú szakosító szakképesítéssel vagy OKJ-ban szereplő emeltszintű szakképesítés-
ráépüléssel betölthető szolgálati beosztás vagy munkakör.

3. Felsőfokú végzettséghez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör:
3.1. Főiskolai vagy BSc végzettséghez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör,
3.2. Főiskolai vagy BSc végzettségre épülő szolgálati beosztás vagy munkakör, melynek betöltéséhez 

főiskolai vagy BSc végzettség és jogszabályban előírt szakirányú továbbképzés szükséges,
3.3. Egyetemi vagy MSc végzettséghez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör,
3.4. Egyetemi vagy MSc végzettséghez és jogszabályban előírt szakvizsgához, vagy szakirányú 

továbbképzéshez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör,
3.5. Egyetemi vagy MSc végzettséghez és tudományos fokozathoz kötött szolgálati beosztás vagy 

munkakör.

A Kormány 645/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint 
a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  §-ára,  
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint 
a  veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 12.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) A 2020. évben nem kell alkalmazni
a) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 97. §-át, valamint
b) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. és 54. §-át.
(2) A 2020. évben úgy kell alkalmazni a Nek. tv. 89. §-át, hogy legalább két képviselő-testületi ülést kell tartani.
(3) A  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 10.  melléklet II. alcím 
2. cím 2.3.  pont 2.3.1–2.3.6.  alpontja szerinti, a  2021. évi feladatalapú támogatás alapját képező pontszám 
megállapításának rendelkezései nem alkalmazhatóak. A  helyi nemzetiségi önkormányzat 2021. évi feladatalapú 
támogatásra a (4) bekezdés szerint meghatározott pontszámok figyelembevételével jogosult.
(4) A 2021. évi feladatalapú támogatás megalapozását szolgáló feladatmutató pontszám mértéke
a) a helyi nemzetiségi önkormányzat 2018. év és 2020. év között kapott pontszámainak átlaga, vagy
b) a 2019-ben újonnan alakult helyi nemzetiségi önkormányzatok esetében az  adott helyi nemzetiségi 
önkormányzatot a  Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 9.  melléklet 2.  pontja 
alapján megillető 2020. évi pontszámainak átlaga.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1987/2020. (XII. 22.) Korm. határozata
a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 
intézkedésről

A Kormány
 1.  a  koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében a  mikro-, kis- és 

középvállalkozásokat a helyi iparűzési adó rendszerén keresztül is támogatja, és ezzel együtt dönt a huszonötezer 
főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok számára támogatási program megindításáról;

 2.  felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon az 1. pont szerinti konstrukció 
kidolgozásáról.

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: 2021. január 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
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Felelős kiadó: Németh Balázs ügyvezető.
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