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Kormányrendeletek

A Kormány 79/2020. (III. 31.) Korm. rendelete
a települési önkormányzatok által fenntartott óvodában foglalkoztatott, a nemzetiségi nevelési-oktatási
feladatokat ellátó pedagógusok differenciált mértékű nemzetiségi pótlékának kiegészítő támogatásáról
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. §

(1) A központi költségvetés a települési önkormányzatok által fenntartott óvodában foglalkoztatott, a nemzetiségi
nevelési-oktatási feladatok ellátó pedagógusok differenciált mértékű nemzetiségi pótlékának ellentételezése
érdekében kiegészítő támogatást biztosít a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi
LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 2. melléklet II. pont 5. alpont alapján nemzetiségi pótlék támogatása jogcímen
támogatásban részesülő települési önkormányzatok számára.
(2) A kiegészítő támogatás felhasználásának határideje: 2020. december 31.

2. §

(1) A differenciált nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatásának összege
a)
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Kjtvhr.) 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékra jogosult
pedagógus után 249 000 forint/fő/év,
b)
a Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógus után
622 000 forint/fő/év.
(2) A differenciált nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatás nem vehető igénybe a Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont
ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógus után, ha a települési önkormányzat
a pedagógusra tekintettel a Kvtv. 2. melléklet II. pont 5. alpontja szerinti nemzetiségi pótlék támogatása jogcímen
támogatásban részesül.
(3) A támogatás a 2020. évben ténylegesen foglalkoztatott és nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógusok átlagos
száma alapján illeti meg a települési önkormányzatot.
(4) A (3) bekezdés alapján megállapított támogatás éves összege a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pontja
szerinti év közben történő előirányzat-módosítások alapján és az év végi elszámoláskor a kiegészítő támogatás
alapjául szolgáló létszám változásával együtt változik.

3. §

(1) A települési önkormányzatot megillető kiegészítő támogatás 50%-át 2020. július 15-éig, ezt követően augusztus
hónaptól öt egyenlő részletben minden hónap 15-éig kell folyósítani.
(2) A kiegészítő támogatás folyósításáról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Magyar
Államkincstár gondoskodik.

4. §

(1) A helyi önkormányzat a támogatás felhasználásáról – a 2. § (4) bekezdésére figyelemmel – 2020. december 31-ei
fordulónappal az éves költségvetési beszámolójában számol el.
(2) A támogatás felhasználására és elszámolására a Kvtv. 2. melléklet II. pont 5. alpontra vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2021. május 1-jén hatályát veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 80/2020. (III. 31.) Korm. rendelete
az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán fenntartók által fenntartott
köznevelési intézményben foglalkoztatott, a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógusok
differenciált mértékű nemzetiségi pótlékához nyújtott 2020. évi költségvetési támogatásáról
A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 74. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A központi költségvetés 2020. január 1-jei hatállyal kiegészítő támogatást biztosít a nemzetiségi önkormányzat,
az egyházi és magán köznevelési intézmények fenntartója (a továbbiakban együtt: fenntartó) részére az általuk
fenntartott nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatott a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) 16. § (6) bekezdése alapján – a Magyarország
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 7. melléklet I. rész 4. pont
e) alpontja szerint nyújtott támogatással összhangban – a nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógusok nemzetiségi
pótlékához, pótléknövekményéhez és közterheinek elismert összegéhez. A fenntartó a kiegészítő támogatásra
a (2)–(4) bekezdésben foglaltak szerint jogosult.
(2) A differenciált nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatásának összege
a)
a Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógus után
249 000 forint/fő/év,
b)
a Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógus után
622 000 forint/fő/év.
(3) A differenciált nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatás nem vehető igénybe a Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont
ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógus után, ha a fenntartó a pedagógusra
tekintettel a Kvtv. 7. melléklet I. rész 4. pont e) alpontja szerinti nemzetiségi pótlék támogatása jogcímen
támogatásban részesül.
(4) A támogatás a 2020. évben ténylegesen foglalkoztatott és nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógusok átlagos
száma alapján illeti meg a fenntartót.

2. §		
A támogatás felhasználására, elszámolására, ellenőrzésére és visszafizetésére a jogosultság alapjául szolgáló
támogatásra vonatkozó, a Kvtv. 7. melléklet I. rész 4. pont e) alpontjában, valamint az V. Kiegészítő szabályok részben
a nemzetiségi pótlékra vonatkozóan meghatározott szabályokat kell alkalmazni.
3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2021. március 31-én hatályát veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1136/2020. (III. 31.) Korm. határozata
a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok differenciált mértékű nemzetiségi pótlékához
nyújtott 2020. évi költségvetési támogatás biztosításához szükséges előirányzat-átcsoportosításokról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 16. Nemzetiségi
pótlék kiegészítő támogatása címmel történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a)
a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok
alcím, 31. Nemzetiségi célú költségvetési támogatások jogcímcsoport, 1. Nemzetiségi támogatások jogcím
terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő
támogatása cím javára 3 733 000 forint tartós jelleggel történő átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet
szerint,
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
b)
a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok
alcím, 31. Nemzetiségi célú költségvetési támogatások jogcímcsoport, 1. Nemzetiségi támogatások jogcím
terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 8. Szakképzési Centrumok
cím javára 249 000 forint tartós jelleggel történő átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint,
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
c)
a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok
alcím, 31. Nemzetiségi célú költségvetési támogatások jogcímcsoport, 1. Nemzetiségi támogatások jogcím
terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 14. Egyetemek, főiskolák
cím javára 2 862 000 forint tartós jelleggel történő átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint,
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
d)
a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok
alcím, 31. Nemzetiségi célú költségvetési támogatások jogcímcsoport, 1. Nemzetiségi támogatások jogcím
terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 18. Klebelsberg Központ cím javára
409 129 000 forint tartós jelleggel történő átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint,
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal

1711

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 61. szám

e)

a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok
alcím, 31. Nemzetiségi célú költségvetési támogatások jogcímcsoport, 1. Nemzetiségi támogatások jogcím
terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás
jogcímcsoport javára 25 633 000 forint tartós jelleggel történő átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet
szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1136/2020. (III. 31.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XI. Miniszterelnökség
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.
Államháztartási
egyedi
azonosító
385406

354406

Fejezet
szám

IX.

XVII.

227942

334484

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

16

K5

8

K1
K2

14
XX.

244234
XI.

K1
K2

18
20

30

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2
2

1

243678

3

31

K1
K2

1

Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő

K1
K2
K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Helyi önkormányzatok támogatásai
Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása

KIADÁSOK

forintban
A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

3 733 000

Egyéb működési célú kiadások

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Szakképzési Centrumok

Módosítás A módosítás
(+/-)
következő A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

213 000
36 000

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 446 000
416 000

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Normatív finanszírozás
Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Nemzetiségi célú költségvetési támogatások
Nemzetiségi támogatások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő
Munkaadókat terhelő

349 683 000
59 446 000

Egyetemek, főiskolák
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Klebelsberg Központ

21 908 000
3 725 000

-328 311 000
-64 165 000
-49 130 000
forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás A módosítás
(+/-)
következő A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás A módosítás
(+/-)
következő A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő
forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító
354406
227942

244234

XVII.
XX.

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

8
14
18
20

2

3

30

1
31
243678
1
Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Szakképzési Centrumok
Egyetemek, főiskolák
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Klebelsberg Központ
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Normatív finanszírozás
Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Nemzetiségi célú költségvetési támogatások
Nemzetiségi támogatások

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
1 példány
egyéb:

Összesen
azonnal

441 606 000

249 000
2 862 000
409 129 000
25 633 000

-441 606 000

I.n.év
441 606 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
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334484

Fejezet
szám

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.

