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Kormányrendeletek

A Kormány 167/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete
a kijárási korlátozással összefüggésben május 1. napjára és hétvégére meghozható önkormányzati
intézkedésekről
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus
elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
2020. május 1. (péntek) 00.00 órától 2020. május 3. (vasárnap) 24.00 óráig terjedő időtartamra a települési
– a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület esetében a fővárosi, egyéb fővárosi terület esetében
a kerületi – önkormányzat rendelettel a település, illetve a fővárosi kerület vonatkozásában a kijárás korlátozására
a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltaktól szigorúbb
szabályokat állapíthat meg.
2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2020. május 4-én hatályát veszti.

3. §		
Felhatalmazást kap a települési önkormányzat polgármestere, a fővárosi önkormányzat által közvetlenül
igazgatott terület esetében a főpolgármester, egyéb fővárosi terület esetében a kerületi polgármester mint a helyi
önkormányzat képviselő-testülete, illetve a fővárosi közgyűlés hatáskörének a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorlója,
hogy önkormányzati rendeletben határozza meg a Rendeletben foglaltaktól szigorúbb – az 1. § szerinti időszakra
vonatkozó – kijárási szabályokat.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete
a védelmi intézkedésekről
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 9. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. §

(1) E rendelet hatálya – Budapest főváros és Pest megye kivételével – Magyarország területére terjed ki.
(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó területen a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben
meghatározott kijárási korlátozás megszűnik.
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(3) E rendelet hatálya alá tartozó területen az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést
okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.)
Korm. rendelet az e rendeletben meghatározott eltérésekkel alkalmazható.

2. Általános védelmi intézkedések
2. §

(1) Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb
mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot (a továbbiakban:
védőtávolság) tartani.
(2) Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és
az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.
(3) A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok is látogathatóak.

3. Idős honfitársainkra vonatkozó védelmi intézkedések
3. §

(1) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat,
gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.
(2) Az élelmiszerüzletben, drogériában, gyógyszertárban, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben
9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy
tartózkodhat.
(3) A településen működő piac nyitva tartásának rendjéről és a piacnak a 65. életévüket betöltött személyek általi
látogatásának rendjéről a települési önkormányzat e rendelettől eltérően rendelkezhet. A piac nyitva tartása alatt
olyan kizárólagos látogatási idősávot kell megállapítani, amely alatt a piacot kizárólag 65. életévüket betöltött
személyek látogathatják.

4. Az üzletekre, éttermekre, fürdőkre és egyéb intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések
4. §

(1) Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható.
(2) A vendéglátó üzlet – így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a presszó – kerthelyiségében vagy
teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett.
(3) A vendéglátó üzleten belül – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre
alkalmas ételek kiadása és szállítása.
(4) A strand, valamint a szabadtéri fürdő nyitva tarthat és látogatható.
(5) A szabadtéri múzeum és állatkert nyitva tarthat és látogatható.
(6) A szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása céljából működő üzlet nyitva
tarthat és látogatható.

5. §

(1) A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a 4. §-ban meghatározott látogatható hely
üzemeltetője gondoskodik.
(2) A vendéglátó üzletben a védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni.
(3) A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének e rendelet hatálybalépésétől 2020. szeptember 1. napjáig nem kell a közterülethasználati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után.

5. A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések
6. §

(1) A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási közösség szertartása, továbbá a polgári
házasságkötés és temetés tartható.
(2) A vallási közösség szertartása, továbbá – a házasuló felek kivételével – a polgári házasságkötés és temetés során
biztosítani kell a védőtávolság megtartását.
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6. A felsőoktatási intézményekre vonatkozó intézkedések
7. §

(1) A felsőoktatási intézmény a hallgatók által a rektor döntése szerinti rendben látogatható. A felsőoktatási intézmény
kollégiuma hallgatók általi látogatása tilos.
(2) A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a rektor gondoskodik.

7. Záró rendelkezések
8. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. május 4-én lép hatályba.
(2) A 9. § 2020. május 18-án lép hatályba.

9. §		
A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.
10. §

(1) Az egészségügy ellátórendszer vonatkozásában elrendelt korlátozások feloldásáról – a járványügyi előírások
figyelembevételével – külön szabály rendelkezik.
(2) E rendelet hatálya alá tartozó területen az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása
érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet
6. § (2) bekezdése nem alkalmazható.
(3) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat polgármestere – mint a helyi önkormányzat képviselő-testülete
hatáskörének gyakorlója a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján –, hogy önkormányzati rendeletben határozza meg
a településen működő piac nyitva tartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályait.
(4) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki az e rendeletben
meghatározott védelmi intézkedést, valamint a védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosítására
vonatkozó szabályokat megszegi.
(5) A Szabs. tv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően a (4) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb
összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.
(6) A (4) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a helyszíni bírság összege a Szabs. tv. 99. § (2) bekezdésétől eltérően
ötezer forinttól százezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén százötvenezer forintig terjed.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 169/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete
a kijárási korlátozás Budapest fővárosban és Pest megye területén való fenntartásáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus
elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A kijárási korlátozás Budapest főváros és Pest megye területén fennmarad.
2. §		
A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet és a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló
95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet hatálya Budapest főváros és Pest megye területére terjed ki.
3. §		
Ez a rendelet 2020. május 4-én lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete
a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §

(1) Magyarország egész területén
a)
sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható,
b)
a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen
való részvétel megengedett.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezések akkor is alkalmazandók, ha a kijárási korlátozásról szóló
kormányrendelet, illetve a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet eltérően rendelkezik.

2. §		
E rendelet alkalmazásában a lóversenyt sportrendezvénynek kell tekinteni.
3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. május 4-én lép hatályba.
(2) A 4. § 2020. május 18-án lép hatályba.

4. §		
A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 171/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete
a koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a beruházások társasági adózási
korlátjának enyhítéséről
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §

(1) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) bekezdés f ) pontjában foglaltaktól
eltérően az adózás előtti eredményt csökkenti a társasági adó alanya által az eredménytartaléknak az adóévben
lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege, de legfeljebb
az adózás előtti nyereség összege és legfeljebb adóévenként 10 milliárd forint.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat első alkalommal e rendelet hatálybalépésének napját magában foglaló adóévre kell
alkalmazni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezéseket az adózó a 2019-ben kezdődő adóévre választása szerint alkalmazza.
(4) A (3) bekezdés szerinti választás esetén, ha az adózó a 2019-ben kezdődő adóévre vonatkozóan e rendelet
hatálybalépésének napjáig már nyújtott be társasági adóbevallást, és a 2019-ben kezdődő adóévre vonatkozóan
elfogadott számviteli beszámolóval rendelkezik, akkor az éves társasági adóbevallást 2020. szeptember 30-ig
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az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény szerint önellenőrzi, és ezzel egyidejűleg a 2019-ben kezdődő
adóévre vonatkozó, elfogadott számviteli beszámolója tekintetében a számviteli ellenőrzés szabályai szerint lekötött
tartalékot képez.
(5) A (3) bekezdés szerinti választás esetén, ha az adózó a 2019-ben kezdődő adóévre vonatkozóan e rendelet
hatálybalépésének napjáig társasági adóbevallást nem nyújtott be, de a 2019-ben kezdődő adóévre vonatkozóan
elfogadott számviteli beszámolóval rendelkezik, akkor a 2019-ben kezdődő adóévre vonatkozó, elfogadott
számviteli beszámolója tekintetében a számviteli ellenőrzés szabályai szerint lekötött tartalékot képez.
2. §

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

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 172/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzettel összefüggésben a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény egyes
rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet (a továbbiakban:
veszélyhelyzet) ideje alatt a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 5a. pontjának rendelkezését úgy kell
alkalmazni, hogy a helyi termelői piacon a piac fekvése szerinti megyében vagy a piac 40 km-es körzetében vagy
Budapesten fekvő helyi termelői piacon az ország területén bárhol működő szociális szövetkezet is értékesítheti
termékeit.
2. §

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

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 173/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete
a központi költségvetés terhére nyújtott, a veszélyhelyzet elhárítása és következményeinek enyhítése
érdekében nélkülözhetetlenül szükséges és egyéb támogatásoknak a veszélyhelyzethez igazodó különleges
szabályairól
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 8. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése,
illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében,
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre (a továbbiakban:
veszélyhelyzet) tekintettel, a veszélyhelyzet időtartama alatt, a központi költségvetés terhére a veszélyhelyzet
elhárítása és következményeinek enyhítése érdekében vagy egyéb okból nyújtott költségvetési támogatások
– ide nem értve az európai uniós programok lebonyolításához szükséges támogatásokat – tekintetében
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Ávr.) az e rendeletben meghatározott
eltérésekkel kell alkalmazni.
2. §

(1) A veszélyhelyzet elhárítása és következményeinek enyhítése érdekében létrehozott támogatási jogviszony
az a jogviszony, amelyet megalapozó támogatási döntést a támogató a fejezetet irányító szerv vezetője jóváhagyása
alapján hozza meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatási jogviszonyra nem kell alkalmazni az Áht. 50. § (4) bekezdését, 50/A. §-át és 51. §
(2) bekezdését, valamint az Ávr. 69. § (1) bekezdés g)–j) pontját.

3. §

(1) A 2. § hatálya alá nem tartozó támogatási jogviszonyra a veszélyhelyzet időtartama alatt az Áht. 50/A. §-át
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a támogató által kikötött biztosíték rendelkezésre állását legkésőbb
a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül kell biztosítani azzal, hogy ha azt nem az államháztartási
jogszabályoknak és a támogató által előírtaknak megfelelően biztosítja a kedvezményezett, a támogató
a támogatást az Ávr. 96. §-a szerint jogosult azonnali hatállyal visszavonni.
(2) Ha a támogatási igény szerinti támogatási cél megvalósítása a veszélyhelyzet fennállása miatt előre láthatólag tartós
akadályba ütközik, a támogató a támogatási jogviszony létrejöttét megelőzően jogosult a pályázati kiírás, illetve
a támogatási döntés visszavonására.

4. §

(1) A 2. § és a 3. § szerinti támogatási jogviszonyra az Ávr. rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
a)
az Ávr. 69. § (1) bekezdés e) pontjától eltérően a támogatási igénynek csak a támogatásból megvalósítani
tervezett tevékenységet (támogatási cél) és a részletes költségtervet kell tartalmaznia,
b)
az Ávr. 74. § (2) bekezdésétől eltérően a támogatási kérelem alapján biztosított költségvetési támogatásra
nem kell alkalmazni az Ávr. 71. § (1) bekezdésében meghatározottak közül az elbírálás során tett észrevételek,
a pályázatok értékelése, és a véleményezésre jogosultak javaslatainak dokumentálására vonatkozó
rendelkezést,
c)
az Ávr. 75. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott dokumentumok mellett az aláíráskép igazolására
benyújtható
ca)
az Ávr. 75. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott dokumentumok kedvezményezett által,
a benyújtását megelőző 30 napnál nem régebben hitelesített másolata, valamint nyilatkozata arról,
hogy az abban foglaltakban változás nem történt,
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cb)

az érvényes személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány kedvezményezett képviselője által,
a benyújtását megelőző 30 napnál nem régebben hitelesített másolata,
d)
az Ávr. 75. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott dokumentumok mellett elfogadható ezen
dokumentumok kedvezményezett által, a benyújtását megelőző 30 napnál nem régebben hitelesített
másolata,
e)
az Ávr. 75. § (2), (3) és (3a) bekezdésében, valamint az e rendelet 4. § (1) bekezdés c)–d) pontjában
meghatározott dokumentumok és nyilatkozatok az eredeti tartalom változatlan visszaidézésére alkalmas
formában, elektronikusan is benyújthatók,
f)
az Ávr. 75. § (6a) bekezdésétől eltérően, ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött,
a hatósági engedély meglétét a támogató a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámoló
keretében ellenőrzi, annak korábbi benyújtása vagy meglétéről való nyilatkozat nem szükséges,
g)
az Ávr. 95. § (1) bekezdésétől eltérően a támogatási szerződésben rögzített támogatási cél
– a kedvezményezett indokolt kérelme alapján – módosítható, ha az eredeti támogatási cél szerinti
felhasználás a veszélyhelyzet miatt előre láthatólag tartós akadályba ütközik, és az nem jár a támogatási
összeg növekedésével.
(2) A veszélyhelyzet miatt meghiúsult támogatott tevékenységből származó jogosulatlanul igénybe vett és
visszafizetett költségvetési támogatás összegét az Áht. 53/A. § (2) bekezdésétől eltérően ügyleti és késedelmi kamat
nem terheli.
(3) Az Áht. 53/A. §-ától, illetve az Ávr. 96. §-ától eltérően nem számít jogosulatlan igénybevételnek az az eset, amelynél
a kedvezményezett az eredeti támogatási cél megvalósítását megkezdte, de a veszélyhelyzetre tekintettel
a támogatási szerződés szerint a támogatási cél nem megvalósítható.
(4) A veszélyhelyzet megszűnéséig az Ávr. 5. mellékletében foglalt táblázat 11. sora szerinti bejelentési kötelezettséget
nem kell teljesíteni.
5. §		
A 4. § (1) bekezdés g) pontja az e rendelet hatálybalépésekor már létrejött támogatási jogviszonyra is alkalmazható.
6. §		
A 2–5. §-t kell alkalmazni a határon túli kedvezményezettnek nyújtott támogatásra is, ha a veszélyhelyzet alapjául
szolgáló járványügyi helyzet a határon túli kedvezményezett honossága (székhelye, illetve lakóhelye) szerinti
államot is érinti.
7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 8. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

8. §		
A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 174/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete
az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt
veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
Az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel
kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő
4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) Magyar állampolgár személyforgalomban
a) a Cseh Köztársaság,
b) a Lengyel Köztársaság,
c) a Koreai Köztársaság,
d) a Németországi Szövetségi Köztársaság,
e) az Osztrák Köztársaság és
f ) a Szlovák Köztársaság
területéről, ezen országok valamelyikének területén tett üzleti célú utazást követően Magyarország területére
– a 3. § és a 4. § (1) bekezdése szerinti korlátozás nélkül – beléphet, ha a magyar állampolgár olyan belföldi vagy
az a)–f ) pontokban megjelölt államok egyikében bejegyzett gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy
munkavállalója, amely egyben az a)–f ) pontokban megjelölt állam legalább egyikében bejegyzett további
gazdasági társasággal a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja szerinti
vállalkozási viszonyban áll (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás).
(2) A külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére a kapcsolt
vállalkozások közötti üzleti célú utazás esetén, az (1) bekezdés a)–f ) pontjában meghatározott országok területéről
– a 2. §-tól eltérően, a 4. § (1) bekezdése szerinti korlátozás nélkül – beléphet, amennyiben az (1) bekezdés
a)–f ) pontjában meghatározott valamely ország állampolgára.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerint történő belépés során valószínűsítenie kell az üzleti célú utazás tényét.”
2. §		
Az R.
a)
2. §-ában és 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „a 4. § (1), (2) és (5) bekezdésében meghatározott
kivétellel” szövegrész helyébe az „a 4. § (1), (2) és (5) bekezdésében és a 4/A. §-ban meghatározott kivétellel”
szöveg,
b)
4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „a (2) és az (5) bekezdés szerinti kivétellel” szövegrész helyébe
az „a (2) és az (5) bekezdés, valamint a 4/A. § szerinti kivétellel” szöveg
lép.
3. §

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

4. §		
A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 175/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről
szóló 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus
elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről szóló
119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az írásbeli vizsga lebonyolítása során a vizsgaszervező intézmény a tanárok előzetesen elkészített beosztásától
a Vizsgaszabályzat 20. § (6) bekezdése szerinti óránkénti váltás tekintetében eltérhet.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
		

miniszterelnök
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 17/2020. (IV. 30.) EMMI rendelete
a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet és a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosításáról
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § a) pontja tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df ) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 23. §
(2) bekezdésében az „A veszélyhelyzet” szövegrész helyébe az „A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet” szöveg lép.
2. §		
Hatályát veszti
a)
a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 44. §-a,
b)
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 23. §
(1) bekezdése.
3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. május 4-én lép hatályba.
(2) A 2. § a) pontja 2020. június 1-jén lép hatályba.
		
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1194/2020. (IV. 30.) Korm. határozata
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra
gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében létrehozandó Széchenyi Kártya Program
hitelkonstrukciókról
1. A Kormány
1.1. a koronavírus világjárvány negatív gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a hazai mikro-, kis- és
középvállalkozások likviditási nehézségeinek enyhítése, valamint beruházásaik megvalósítása érdekében
2020. május 15. napjától a Széchenyi Kártya Program Keretében
a)
Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz,
b)
Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel,
c)
Széchenyi Likviditási Hitel,
d)
Széchenyi Beruházási Hitel Plusz
programokat indít;
1.2. egyetért azzal, hogy az 1.1. alpont szerinti hitelekhez biztosított kamattámogatást úgy kell meghatározni,
hogy a vállalkozók által fizetett nettó ügyleti kamat nem haladhatja meg
a)
a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz és a Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel esetén
a 0,1%-ot,
b)
a Széchenyi Likviditási Hitel esetén a 0,2%-ot,
c)
a Széchenyi Beruházási Hitel Plusz esetén a 0,5%-ot.
2. A Kormány
a)
a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz és a Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel esetén a fennálló
tőketartozásra vetítve 2,4 százalékpont kamattámogatást és 0,5 százalékpont kezelési költség támogatást,
b)
a Széchenyi Likviditási Hitel esetén a fennálló tőketartozásra vetítve évi 2,3 százalékpont kamattámogatást és
0,5 százalékpont kezelési költség támogatást,
c)
a Széchenyi Beruházási Hitel Plusz esetén a fennálló tőketartozásra vetítve évi 4,0 százalékpont
kamattámogatást és 0,5 százalékpont kezelési költség támogatást,
d)
valamint a hitelekhez nyújtott készfizető kezességvállalás díjához 1%-os kezességi díjtámogatást
biztosít.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
3. A Kormány
3.1. egyetért azzal, hogy az 1. pont 1.1. alpontjában rögzített hitelek indulását követően a Széchenyi Kártya
Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 1736/2019. (XII. 19.) Korm. határozat
a)
1. pontja szerinti Széchenyi Kártya Folyószámlahitel forgalmazása – a Széchenyi Kártya
Folyószámlahitel meghosszabbítással, illetve felülvizsgálattal érintett hitelkérelmei kivételével –
az 1. pont 1.1. alpont a) és b) pontjában foglalt hitel,
b)
2. pontja szerinti Széchenyi Forgóeszközhitel forgalmazása az 1. pont 1.1. alpont c) alpontjában
foglalt hitel,
c)
3. pontja szerinti Széchenyi Beruházási Hitel forgalmazása az 1. pont 1.1. alpont d) alpontjában
foglalt hitel
forgalmazásának idejére felfüggesztésre kerül;
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3.2.

felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon 2 900 000 000 forint összegű többletforrás biztosításáról
a gazdaságfejlesztést szolgáló feladatok finanszírozása céljából a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Innovációs és
Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok
alcím, 3. Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
3.3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával
gondoskodjon a gazdaságfejlesztést szolgáló feladatok finanszírozásához szükséges összeg, de legfeljebb
18 100 000 000 forint biztosításáról 2021. évben a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet
Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
3.4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont 1.1. alpontja szerinti hiteltermékek
támogatásának finanszírozásához szükséges költségvetési források rendelkezésre állásáról a 2022–2031
közötti időszakban;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
Magyarország 2022–2031. évi központi költségvetésének tervezése során
3.5. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az 1. pont 1.1. alpontja szerinti
hitelkonstrukciókat jelentse be az Európai Bizottságnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés
108. cikk (3) bekezdése alapján a Támogatásokat Vizsgáló Irodán keresztül;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
az 1. pont 1.1. alpontja szerinti hitelkonstrukciók véglegesítését követően azonnal
3.6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon 5 500 000 000 forint összegű többletforrás biztosításáról
az intézményi kezességi díjtámogatások finanszírozása céljából a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és
Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok
alcím, 5. Intézményi kezességi díjtámogatások jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
3.7. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával
gondoskodjon az intézményi kezességi díjtámogatások finanszírozásához szükséges összeg, de legfeljebb
5 500 000 000 forint biztosításáról a 2021. évben a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet
javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
3.8. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az intézményi kezességi díjtámogatások finanszírozásához
szükséges költségvetési források rendelkezésre állásáról a 2022–2031 közötti időszakban.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
Magyarország 2022–2031. évi központi költségvetésének tervezése során
4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
5. A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 1736/2019. (XII. 19.)
Korm. határozat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított
jogkörében eljárva a 2020. évben a Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat terhére vállalható kötelezettség
mértékét a 2021–2031 közötti évekre az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 6200 millió forint,
b) a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 5000 millió forint,
c) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 4800 millió forint,
d) a 2024–2031. évekre vonatkozó kötelezettségvállalások felső korlátja évente 4000 millió forint.”
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1195/2020. (IV. 30.) Korm. határozata
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra,
valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az agrárgazdasághoz
kapcsolódó hitel- és garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről
A Kormány
1. a koronavírus világjárvány negatív gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a hazai élelmiszer-gazdasági mikro-,
kis- és középvállalkozások likviditási nehézségeinek enyhítése és beruházásainak fenntartása érdekében egyetért
a)
az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram, az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram és az MFB Élelmiszeripari
Forgóeszköz Hitelprogram 2. pont szerinti módosításával,
b)
az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány új krízis garanciatermékének bevezetésével és
az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által garantált hitelekhez nyújtott kezességi díjtámogatás
felemelésével, valamint
c)
a kiemelt támogatással nyújtandó Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez kapcsolódóan költségvetési
többletforrás biztosításával;
2. egyetért azzal, hogy
a)
az Agrárminisztérium a koronavírus járvány negatív gazdasági hatásainak ellensúlyozása érdekében
a vállalkozások által az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020, az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram
2020, az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében felvett hitelekhez
aa)
a hitelek teljes futamidejére 100%-os mértékű kamattámogatást,
ab)
a kezesség teljes időtartamára a kezességi díjhoz 100%-os mértékű kezességi díjtámogatást,
ac)
a hitelek megkötésével és fenntartásával kapcsolatos agrárminiszteri rendeletben meghatározott
költségekre vonatkozó 100%-os mértékű költségtámogatást
nyújtson,
b)
a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési
támogatásáról szóló 74/2015. (XI. 10.) FM rendelet alapján az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
által garantált hitelekhez nyújtott kezességi díjtámogatás a kezességvállalás mértékéhez igazodóan a teljes
hitelösszeg 0,75%-ában kerüljön meghatározásra;
3. felhívja az agrárminisztert, hogy a 2. pontban meghatározott intézkedések részletszabályait dolgozza ki;
Felelős:
agrárminiszter
Határidő:
2020. május 31.
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az agrárminiszter bevonásával gondoskodjon az 1. és 2. pontban meghatározott
intézkedések forrásszükségletének biztosítása érdekében 1 000 000 000 forint összegű többletforrás biztosításáról
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XII. Agrárminisztérium
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások
jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
agrárminiszter
Határidő:
2020. május 31.
5. felhívja az agrárminisztert, hogy – szükség esetén a pénzügyminiszter bevonásával – gondoskodjon az 1. és
2. pontban meghatározott intézkedések 2021. évi 1 000 000 000 forint összegű forrásszükségletének biztosításáról
a XII. Agrárminisztérium fejezet terhére;
Felelős:
agrárminiszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az agrárminiszter bevonásával kezdeményezze a költségvetési törvény
szabályaitól való eltérést, valamint gondoskodjon a költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének
részletes szabályairól szóló 48/2002. (XII. 28.) PM rendelet módosításáról, amely lehetővé teszi
a)
az
Agrár-Vállalkozási
Hitelgarancia
Alapítvány
állami
viszontgarancia
mellett
vállalható
kezességállományának a 2020. december 31. napi állapot szerint a jelenlegi 300 milliárd forintról 350 milliárd
forintra történő felemelését,
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b)

az AVHGA Krízis Agrárgarancia Programban a kis- és középvállalkozások ügyleteihez kapcsolódóan
2020. december 31. napjáig vállalt készfizető kezességhez 90%-os mértékű visszavonhatatlan állami
viszontgarancia biztosítását.
Felelős:
pénzügyminiszter
agrárminiszter
Határidő:
azonnal

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1196/2020. (IV. 30.) Korm. határozata
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a mezőgazdasági ágazatban a koronavírus világjárvány okozta
gazdasági problémák kezelését célzó többletforrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a koronavírus világjárvány élelmiszer-gazdaságot érintő negatív gazdasági hatásainak enyhítése,
a mezőgazdasági termelők, a mezőgazdasági feldolgozók és forgalmazók, a halászati vállalkozások, valamint
az élelmiszeripari vállalkozások stabilitása, és ezzel az élelmiszerellátás folyamatosságának és a vidéki
munkahelymegőrzés biztosítása érdekében szükséges intézkedések megtételével;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pontban meghatározott cél elérése érdekében gondoskodjon
24 000 000 000 forint rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi
LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi
programok cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
agrárminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pontban meghatározott cél elérése érdekében gondoskodjon
1 000 000 000 forint rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet,
1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 20. Európai uniós fejlesztési programok alcím, 1. Uniós programok kiegészítő támogatása
jogcímcsoport, 3. Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása jogcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
agrárminiszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja az agrárminisztert, hogy az élelmiszer-gazdaságban a koronavírus okozta gazdasági problémák kezelése
érdekében gondoskodjon a szükséges támogatási konstrukciók kidolgozásáról, megjelentetéséről és kifizetéséről.
Felelős:
agrárminiszter
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1197/2020. (IV. 30.) Korm. határozata
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében
megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program II. és III. ütemének folytatásával és az annak
keretében 45 településen előkészített sportparkberuházások programszerű kormányzati magasépítési
beruházásként történő megvalósításával;
2. az 1. pont szerinti beruházások megvalósítása érdekében – a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek
felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére –
a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 841 115 263 forintban határozza meg;
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg rendelkezésre állásáról a Magyarország
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési
beruházások fejezet, 2. Programszerű magasépítési beruházások cím, 9. Sportpark beruházások megvalósítása alcím
javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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