
Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (XII. 22.)            
XI.ÖK rendelet 93. § a) pontjában foglaltaknak megfelelően az elmúlt időszak önkormányzatokat            
érintő főbb jogszabályi változásairól az alábbi tájékoztatást adom: 

(A Magyar Közlöny jelen jogszabályfigyelőben hivatkozott számai a www.kozlonyok.hu internetes          
oldalon elektronikus formában letölthetők). 

MK. 207. 

A Kormány 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak védelmi            
intézkedéseiről 

1. A száj és az orr kötelező eltakarása 

1. § (1) A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles 

a) a tömegközlekedési eszközön, 

b) – a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó           
üzlet (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) vendégei kivételével – az üzletben történő vásárlás, illetve az              
üzletben történő munkavégzés során, 

c) – a vendéglátó üzlet vendégei, továbbá az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi                
helyiségek területének kivételével – a bevásárlóközpont területén, 

d) a fellépők kivételével az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott           
esemény helyszínén, függetlenül annak nyilvánosságától – így különösen színház, tánc-,          
zeneművészet –, 

e) – az irodák és az üzemi helyiségek kivételével – a mozi területén, 

f ) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben              
meghatározott 

fa) muzeális intézmény látogatók számára nyitva álló területén, 

fb) nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény látogatók számára nyitva álló területén, 

fc) kép- és hangarchívum látogatók számára nyitva álló területén, 

fd) közművelődési intézmény látogatók számára nyitva álló területén, 

fe) közösségi színtér látogatók számára nyitva álló területén, 

ff) integrált kulturális intézmény látogatók számára nyitva álló területén, 
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g) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben            
meghatározott 

ga) közlevéltár külső személyek számára látogatható területén, 

gb) nyilvános magánlevéltár külső személyek számára látogatható területén, 

h) ügyfélfogadási időben 

ha) a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén, 

hb) az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, 

az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá 

hc) minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik és 

a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak 

egy időben, 

i) minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak, 

orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a            
továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. 

(2) Az egészségügyi intézmény területén – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – mindenki köteles az (1)                 
bekezdésben meghatározott módon maszkot viselni. 

(3) Az egészségügyi intézményben ápolt beteg az elhelyezésére szolgáló kórteremben nem köteles            
maszkot viselni. 

(4) A szociális intézményben 

a) az ott foglalkoztatottaknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha tartósan 1,5             
méteren belüli távolságban tartózkodnak az ellátottakkal, 

b) az ellátottaknak a közösségi programok alkalmával és a közösségi terekben való tartózkodás esetén              
lehetőség szerint 

az (1) bekezdésben meghatározott módon maszkot kell viselniük. 

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. § (2) és (4) bekezdése esetében az üzemeltető köteles                    
gondoskodni arról, hogy a tömegközlekedési eszközön vagy a helyiségben tartózkodók a maszkot az             
1. § (1) bekezdésében meghatározott módon viseljék, ennek érdekében a szolgáltatás, illetve az             
üzemeltetett intézmény működésére, igénybevételre vonatkozó szabályozásban az igénybevétel        
rendjének megsértése esetén egyebekben alkalmazható intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja. 

(2) Tömegközlekedési eszközön maszk nélkül utazó vagy a maszkot nem az 1. § (1) bekezdésében               
meghatározott módon viselő személyekkel szemben az üzemeltető a szolgáltatás igénybevételére          



vonatkozó szabályozásában köteles megteremteni a jogszerű magatartás követésének ösztönzésére         
irányuló további, az üzemeltető szabályozási körébe tartozó feltételeket is, legalább a viteldíjon felüli             
többletdíj (pótdíj) megfizetési kötelezettség előírásával. 

(3) Azt a személyt, aki a tömegközlekedési eszköz vezetőjének, vagy az üzemeltető más             
alkalmazottjának felszólítására sem viseli az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon a maszkot,             
vagy nem hagyja el a tömegközlekedési eszközt, azt a tömegközlekedési eszköz vezetője köteles 

a) az utazásból kizárni, 

b) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló            
2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 177/A. § (1) bekezdésébe ütköző közérdekű üzem              
működésének megzavarása szabálysértés elkövetésének gyanúja miatt rendőri intézkedést        
kezdeményezni, és 

c) gondoskodni e személynek a tömegközlekedési eszközről történő leszállításáról. 

(4) Azt a személyt, aki a maszkot az 1. § (1) bekezdés b)–i) pontja, valamint az 1. § (2) és (4)                     
bekezdése esetében az üzemeltető felszólítására sem viseli az 1. § (1) bekezdésében meghatározott             
módon, az üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a              
helyiséget, illetve a területet elhagyja. 

(5) Az (1), (3) és (4) bekezdésben meghatározott kötelezettség betartását 

a) az 1. § (1) bekezdés a), d) és f )–i) pontja esetében a fővárosi és megyei kormányhivatal, 

b) az 1. § (1) bekezdés b), c) és e) pontja esetében a kereskedelmi hatóság 

köteles ellenőrizni. 

(6) Az (1), (3) és (4) bekezdésben meghatározott kötelezettség betartását az általános rendőrségi             
feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) is ellenőrizheti. 

(7) Ha a rendőrség az ellenőrzés során az (1), (3) vagy (4) bekezdés szerinti kötelezettség megsértését                
észleli, az üzemeltető figyelmét erre felhívja, és az esetről az (5) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti                 
hatáskörrel rendelkező szervet értesíti. 

3. § (1) Ha az 1. § (1) bekezdés b) és e) pontja esetében a kereskedelmi hatóság az ellenőrzés során                    
vagy a rendőrség értesítése alapján a 2. § (1) bekezdése szerinti kötelezettség megszegéséről szerez              
tudomást, 

a) a kötelezettség első alkalommal történő megszegése esetén figyelmeztetést alkalmaz, 

b) a kötelezettség második alkalommal történő megszegése esetén 100 000 forinttól 1 000 000 forintig               
terjedő bírságot szab ki, 

c) a kötelezettség harmadik alkalommal történő megszegése esetén az üzletet, illetve a helyiséget             
legalább 3 napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja, 



d) a kötelezettség negyedik alkalommal történő megszegésétől kezdve az üzletet, illetve a helyiséget             
legalább a kötelezettségszegések alkalmainak számával megegyező számú napra, legfeljebb egy év           
időtartamra ideiglenesen bezárathatja. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti szankció azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is              
kiszabható. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti szankció nem alkalmazható, ha az üzemeltető a szükséges intézkedéseket              
megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen ha 

a) a jogsértő személyt felszólította távozásra, 

b) a jogsértő személy kiszolgálását megtagadta, és 

c) azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a               
rendőrséget értesítette. 

2. A köznevelési és szakképzési védelmi intézkedések 

4. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési intézménybe,              
valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakképző intézménybe (a            
továbbiakban együtt: intézmény) 

a) az 5. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott személy, illetve a nagykorú tanuló csak abban                
az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által              
meghatározott mértéket, 

b) történő belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy               
meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve           
tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján               
haladéktalanul tájékoztatni kell. 

(2) Az országos tisztifőorvos határozatban közzéteszi az intézménybe való belépéshez megengedett           
testhőmérséklet mértékét. 

(3) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (2) bekezdése szerinti               
közhírré tétel mellett 

a (2) bekezdés szerinti határozatról készült közleményt a Hivatalos Értesítőben is közzé kell tenni. 

(4) Az intézmény vezetője köteles gondoskodni az (1) bekezdés szerinti előírás végrehajtásáról. 

(5) Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek           
alávetni. 

5. § (1) Az intézmény területére 

a) az ott foglalkoztatott személyen, 



b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, 

c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, 

d) a gyermeken, illetve a tanulón és 

e) a gyermeket, illetve a tanulót – a (2) bekezdés szerint – kísérő nagykorú személyen 

kívül más személy nem léphet be. 

(2) Ha a gyermeket, illetve a tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú                
személy a maszkot 

az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon viseli, az intézmény területére a            
testhőmérséklet-mérési pontig beléphet. 

3. A zenés, táncos rendezvények megtartására és a vendéglátó üzletek nyitva tartására vonatkozó 

rendelkezések 

6. § (1) A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott, a zenés, táncos rendezvények működésének                 
biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti zenés, táncos rendezvény (a             
továbbiakban: rendezvény) – függetlenül annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy            
rendszeres jellegétől – abban az esetben tartható meg, 

ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott személyeket –egy              
időben nem haladja meg az 500 főt. 

(2) A rendezvény helyszínén – az ott foglalkoztatottak kivételével – 23.00 óra után 06.00 óráig tilos                
tartózkodni. 

7. § (1) A vendéglátó üzletben 23.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével – a (2)                  
bekezdésben meghatározott kivétellel – tilos tartózkodni. 

(2) A vendéglátó üzletben 23.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és               
átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára megengedett a tartózkodás. 

4. A védekezést elősegítő orvostechnikai eszköz vagy egyéni védőeszköz beszerzése 

8. § (1) Ha a koronavírus világjárvány elleni védekezés kapcsán elrendelt járványügyi készültség ideje              
alatt a védekezésben részt vevő, közfeladatot ellátó szerv vagy személy a SARS-CoV-2 koronavírus             
elleni védekezést elősegítő orvostechnikai eszközt, egyéni védőeszközt vagy más eszközt (a           
továbbiakban együtt: eszköz) saját hatáskörben igazoltan nem vagy csak aránytalanul költségesen tud            
beszerezni, kezdeményezheti az érintett eszköz Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban:           
ÁEEK) általi beszerzését. 



(2) Az (1) bekezdés szerinti kezdeményezés esetén – a járványügyi készültség során működő Operatív              
Törzs vezetőjének jóváhagyása esetén – az ÁEEK a kezdeményező szerv vagy személy            
képviselőjeként jár el a kezdeményezéssel érintett eszköz beszerzése során. 

5. Záró rendelkezések 

9. § Az 1. §, a 2. § (3) és (4) bekezdése, a 4. § (5) bekezdése, az 5. §, a 6. § (2) bekezdése és a 7. § (1)                              
bekezdése szerinti rendelkezés a Szabstv. 239/A. § (1) bekezdésében meghatározott védelmi           
intézkedés megszegése szabálysértés alkalmazásában védelmi intézkedésnek minősül. 

Hatályba lép: 2020. szeptember 19., 2020. szeptember 21., 2020. október 1., 2020. október 3., 

11. § Hatályát veszti a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 285/2020. (VI.             
17.) Korm. rendelet. 

A Kormány 433/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes              
egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet          
módosításáról 

„(7) Az influenza megbetegedés elleni védőoltáshoz oltóanyag a 2020. és 2021. évben             
térítésmentesen igényelhető.” 

(2) Az R. 2. §-a a következő (12) és (13) bekezdéssel egészül ki: 

„(12) Az a személy, aki a SARS-CoV-2 RT-PCR mintavételt és laboratóriumi vizsgálatot térítés             
ellenében veheti igénybe, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában legfeljebb a 2. számú           
mellékletben meghatározott díj fizetésére kötelezhető. 

(13) A (12) bekezdés nem alkalmazható abban az esetben, amikor az Ebtv. szerinti biztosított a               
SARS-CoV-2 RT-PCR mintavételt és laboratóriumi vizsglatot az Egészségbiztosítási Alap terhére          
veszi igénybe.” 

2. § Az R. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. szeptember 21. napján lép                  
hatályba. 

(2) Az 1. § (1) bekezdése 2020. október 1. napján lép hatályba. 

1. melléklet a 433/2020. (IX. 18.) Korm. rendelethez 

Az R. 2. számú melléklete a következő 17. és 18. sorral egészül ki: 

17. Járványügyi készültség idején a SARS-CoV-2 RT-PCR módszerrel történő kimutatására 

vonatkozó vizsgálat díja 17 000 Ft 

18. Járványügyi készültség idején a SARS-CoV-2 RT-PCR mintavétel díja 2 500 Ft 



  

MK. 211. 

A Kormány 439/2020. (IX. 23.) Korm. rendelete az adóhatóságok tevékenységével összefüggő           
kormányrendeletek módosításáról 

3. Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása 

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a           
továbbiakban: Adóig. vhr.) 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az általános adóigazolás tartalmazza az adózónak az igazolás kiadásának napján vagy az igazolás              
kiadása iránti kérelemben megjelölt napon 

a) az adóhatóságnál fennálló adótartozását vagy az állami adó- és vámhatóságnál fennálló tartozását             
vagy annak hiányát, 

b) a kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó adatbejelentési, bevallási és adófizetési            
kötelezettség elmulasztását, ide nem értve azt, ha az adóhatóság által lefolytatott ellenőrzés a             
mulasztást feltárta, és az adózó a végleges megállapítások alapján keletkezett fizetési kötelezettségét            
teljesítette, és 

c) a végrehajtásra vagy a visszatartásra átadott köztartozásokat.” 

Az Adóig. vhr. 24. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) Ha az adózó személyi jövedelemadóról vagy egyszerűsített vállalkozói adóról nem nyújtott be             
bevallást, nyilatkozatban nem kérte a munkáltatói adómegállapítást, nem adható ki jövedelemigazolás,           
kivéve, ha 

a) az adózó adóalapjának és adójának megállapítása utólagos, illetve soron kívüli adómegállapítás            
keretében történt, 

b) a jövedelemigazolás kiállításának napján fennálló állapotnak megfelelően az állami adó- és            
vámhatóság nyilvántartása szerint az adózót a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján           
bevallási kötelezettség nem terheli, illetve terhelte, és erre vonatkozóan az állami adó- és vámhatóság              
felé nyilatkozik.” 

Az Adóig. vhr. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„29. § E fejezet alkalmazásában 

1. átutalás: a fizető fél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a              
fizető fél fizetési számláját a kedvezményezett javára megterhelik; 

2. fizetési megbízás: a fizető félnek vagy a kedvezményezettnek a saját pénzforgalmi szolgáltatója             
részére fizetési művelet teljesítésére adott megbízása; 



3. garantőr: az MNB nyilvántartásában szereplő vagy az Európai Unió más tagállamában honos,             
bejegyzett pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás; 

4. rendelkezésre tartás: az adótartozás megfizetésének folyamatos és teljes összegű biztosítása.” 

  

Az Adóig. vhr. 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„36. § Ha az adózó az adófizetési biztosíték összegét az elkülönített letéti számlára történő átutalással               
teljesíti, akkor a fizetési megbízás teljesítése esetén az abban szereplő összeget az állami adó- és               
vámhatóság legkésőbb a fizetési megbízás teljesítését követő munkanapon veszi figyelembe.” 

Az Adóig. vhr. 66. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Azon önkormányzati adóhatóság esetében, amely az elektronikus fizetés lehetőségét az           
önkormányzati ASP rendszer útján biztosítja, a Magyar Államkincstár végzi el a kifizetés            
teljesíthetőségének (2) bekezdés szerinti előzetes igazolását.” 

Az Adóig. vhr. a következő 128/B. §-sal egészül ki: 

„128/B. § Az adóhatóságok tevékenységével összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló         
439/2020. (IX. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet 2.) megállapított 36. §-t             
először a Korm. rendelet 2. hatálybalépését követően teljesített fizetési megbízások esetében kell            
alkalmazni.” 

Az Adóig. vhr. 58/A. § (1) bekezdésében a „szerinti rendszeren keresztül” szövegrész helyébe a              
„szerinti rendszeren (a továbbiakban: önkormányzati ASP rendszer) keresztül” szöveg lép. 

Hatályba lép: 2020. szeptember 24., 2020. október 8., 2021. január 21. 

MK. 216. 

A Kormány 445/2020. (X. 1.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek a Magyarország           
2021. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról 

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet            
– többek között - az alábbiak szerint módosul: 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 69. § (1)              
bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A benyújtott pályázatnak – szükség szerint a pályázati kiírásban közölt formában elkészítve –             
tartalmaznia kell) 

„e) – ha a pályázati kiírás ekként rendelkezik, a működési célú költségvetési támogatások kivételével              
– a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek ismertetését valamint az          
azokhoz kapcsolódó részletes költségtervet,” 



  

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 70. § (1)              
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A támogató legfeljebb a pályázat beérkezését követő hetedik napig tájékoztatja a pályázót arról,              
hogy a pályázatának érdemi elbírálása megkezdődött. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás esetén az             
arra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás okát, valamint a kifogás benyújtásának            
lehetőségét és módját.” 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (1)              
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezettnek be kell nyújtania a (2) bekezdés             
szerinti nyilatkozatokat, dokumentumokat. A (2) bekezdés szerinti nyilatkozatokat, dokumentumokat         
a kedvezményezett papír alapon vagy elektronikus úton küldi meg a támogató részére. A             
nyilatkozatok, dokumentumok benyújtásának határideje a támogatói okirattal biztosított költségvetési         
támogatás esetén a támogatói okirat kiadásának, támogatási szerződéssel biztosított költségvetési          
támogatás esetén a támogatási szerződés megkötésének napja. Támogatási szerződés alkalmazása          
esetén nem szükséges a (2) bekezdés szerinti nyilatkozatok benyújtása, ha a kedvezményezett a             
nyilatkozatokat a támogatási szerződés szövegébe foglalva teszi meg.” 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (2)              
bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A kedvezményezettől írásbeli nyilatkozatot            
kell kérni arra vonatkozóan, hogy) 

„h) ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához szükséges           
hatósági engedélyeket a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg         
megküldi a támogatónak,” 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (3)              
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az államháztartáson kívüli kedvezményezett a támogatási szerződés megkötéséhez vagy – ha a             
pályázati kiírás lehetővé teszi – legkésőbb a költségvetési támogatás folyósítását megelőzően a            
támogató rendelkezésére bocsátja 

a) a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által             
ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírásmintáját vagy az aláírásminta hitelesített          
másolatát, valamint 

b) nem természetes személy kedvezményezett esetén a létesítő okiratának, alapító okiratának vagy            
jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának eredeti példányát, vagy az          
eredeti példány hitelesített másolatát.” 

  



Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. §-a a              
következő (3c) bekezdéssel egészül ki: 

„(3c) A (2)–(3a) bekezdésben meghatározott dokumentumok, nyilatkozatok elektronikusan is         
benyújthatóak.” 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 84. § (1)              
bekezdése a következő j) ponttal egészül ki: (A támogató az Áht. 50/A. §-a szerinti biztosíték               
kikötésétől) 

„j) a Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság és az EGT államban bejegyzett vállalkozás            
magyarországi fióktelepe a nemzetközi piacra jutásának elősegítésével kapcsolatos közfeladat         
megvalósítása érdekében” (folyósított költségvetési támogatás esetén eltekinthet.) 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 95. § (1)              
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A támogatási szerződés Áht. 53/A. § (5) bekezdésében foglaltak szerinti módosítása legfeljebb             
egy alkalommal abban az esetben lehetséges, ha a támogatás nyújtásának feltétele nem jogszabályon             
alapul és a támogatási döntés meghozatala során a döntéshozónak mérlegelési joga van.” 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a            
következő 95/B. §-sal egészül ki: 

„95/B. § (1) A támogatási szerződés 95. § (1) bekezdése szerinti módosítását a támogató vagy a                
kedvezményezett egyoldalúan, a támogató és a kedvezményezett közösen is kezdeményezhetik. 

(2) A támogató a támogatási szerződésben meghatározott támogatási célt – ha az a kedvezményezett              
hátrányára történik – csak akkor módosíthatja, ha erről a felek a támogatási szerződésben             
megállapodtak, vagy a támogató általános szerződési feltételt alkalmaz, és az általános szerződési            
feltételben a támogató ezt kikötötte. A támogatói okiratban meghatározott támogatási cél támogató            
részéről történő módosítására az általános szerződési feltételekre történő kikötés szabálya irányadó. 

(3) A támogatási szerződés eredeti célja a kedvezményezett kezdeményezésére – a 95. § (1)              
bekezdésében foglaltakon túl – akkor is módosítható, ha a támogatott tevékenység eredeti célja             
meghiúsul, tartós akadályba ütközése a támogatási szerződésben meghatározott határidőhöz képest          
előreláthatóan eléri, vagy meghaladja a három hónapos késedelmet, ideértve az ezen           
határidő-módosítások miatt változó támogatási intenzitás esetét is. A kedvezményezett által          
kezdeményezett támogatási szerződésben meghatározott eredeti cél módosításáról a támogató a          
kezdeményezés beérkezésétől számított negyvenöt napon belül dönt. 

(4) A támogató és a kedvezményezett a (2) és (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően közösen is               
kezdeményezheti a támogatási szerződésben meghatározott támogatási cél módosítását azzal, hogy a           
módosítás során a feleket nem köti a (3) bekezdésben foglalt határidő és a támogatási szerződés               
módosítása a támogató Áht. 53/A. § (5) bekezdése szerinti előzetes engedélyének minősül. Ha a              
támogató a támogatást biztosító előirányzat felett fejezetet irányító szervi jogállással nem bíró kezelő             



szervet, az előzetes engedélynek minősülő módosító szerződés érvényességéhez a fejezetet irányító           
szerv egyetértő záradéka is szükséges. 

(5) A támogatási szerződés (2)–(4) bekezdés szerinti módosítása esetén a támogató a támogatott             
tevékenység időtartama alatt felmerült, a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó         
költségekről a 92–94. §-ban 

meghatározottak alapján elszámol a támogató felé. 

(6) A támogatási szerződés (2)–(4) bekezdés szerinti módosítása esetén a fel nem használt             
költségvetési támogatás összege az Áht. 53/A. §-ában és a 96. §-ában foglaltaktól eltérően nem              
minősül a támogatás jogosulatlan igénybevételének, ha azt a kedvezményezett – a támogató döntése             
alapján – egy összegben vagy részletekben visszatéríti.” 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A.            
§-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki: 

„(1b) Az (1) bekezdésben meghatározott, a Kormány egyedi határozatán alapuló költségvetési           
támogatásnak minősül minden olyan, a Kormány határozata alapján nyújtott támogatás, amelyben a            
Kormány a támogatási célt, a kedvezményezett személyét és a biztosítandó költségvetési támogatás            
összegszerű mértékét meghatározza.” 

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet            
101/A. § (2) bekezdés 

b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A támogatási döntés meghozatalához nem szükséges) 

„b) a támogatónak a 70. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatást kibocsátania.” 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A.            
§ (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(10) A kedvezményezett a támogatott tevékenység részletes bemutatását és a 76. § (1) bekezdés d)               
pontja szerinti költségtervet a támogatói okirat kiadásától számított hatvan napon belül küldi meg a              
támogatónak. Ha a kedvezményezett a támogatónak a költségtervet egyáltalán nem, vagy hiányosan,            
vagy nem az előírtaknak megfelelő tartalommal nyújtja be, és a hiányosságot felszólításra sem             
pótolja, akkor a támogató a támogatói okiratot jogosult azonnali hatállyal visszavonni.” 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 176. §             
(12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(12) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és             
egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 264/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelettel (a           
továbbiakban: Módr3.) megállapított 93. § (2) és (3) bekezdését valamint 100. § (3) bekezdését a               
Módr3. hatálybalépését megelőzően létrejött és az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország          
2021. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló 445/2020. (X.          



1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr9.) hatálybalépéséig le nem zárt támogatási           
jogviszonyokban is alkalmazni kell.” 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 176. §-a             
a következő (24) és (25) bekezdéssel egészül ki: 

„(24) A Módr9.-cel megállapított 35. § (2) bekezdését a Módr9. hatálybalépésekor folyamatban lévő             
ügyekben is alkalmazni kell. 

(25) A Módr9.-cel megállapított 88. § (1) bekezdés c) pontját a 2020. május 15-től létrejött               
hitelügyletek tekintetében is alkalmazni kell.” 

Módosul továbbá az Ávr. 5. melléklete! 

4. Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása 

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (5)               
bekezdéssel egészül ki: 

„(5) A 3. § (2) bekezdés g) pontja szerinti szakrendszer személyes adatot nem tartalmazó              
adattartalmát az önkormányzati ASP rendszerhez a 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint csatlakozott              
önkormányzat jegyzője közvetlen adatkapcsolat útján továbbíthatja a kereskedelmi nyilvántartásokat         
tartalmazó országos nyilvántartás részére.” 

Hatályba lép: 2020. október 2., 2020. december 1., 2021. január 1. 

  

Budapest, 2020. október 7. 
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