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III. Kormányrendeletek

A Kormány 129/2020. (IV. 17.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt a közvetítői tevékenységet és a megelőző pártfogói tevékenységet érintő egyes 
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 12.  § 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 közvetítő a felfüggesztő határozatnak a pártfogó felügyelői szolgálathoz, ha közvetítőként ügyvéd jár el, a hozzá 
történt érkezésétől számított egy hónapon belül tűzi ki az  első közvetítői megbeszélés időpontját, feltéve, hogy 
a  közvetítői megbeszélés a  3.  § alapján megtartható. Ellenkező esetben a  közvetítői megbeszélést az  elhalasztás 
okának megszűnésével haladéktalanul kell kitűzni.

 (2) Papíralapú kapcsolattartás esetén a közvetítői megbeszélésre az értesítés elsősorban
a) elektronikus levelezési címre vagy más elektronikus elérhetőségre, illetve
b) hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton
történik.

 (3) A  közvetítő a  (2)  bekezdés a)  pontjában meghatározott esetben az  értesítésen feltünteti azt az  elektronikus vagy 
hangkapcsolatot biztosító elérhetőségét, amelyen az értesített személy annak hitelességét ellenőrizni tudja.

 (4) A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Bktv.) 
10. § (2) bekezdésében meghatározott következmények nem alkalmazhatók, ha
a) a  (2) bekezdésben meghatározott módon történő értesítés átvétele vagy tudomásulvétele nem igazolható, 

vagy
b) a  veszélyhelyzet ideje alatt a  sértett vagy a  gyanúsított közvetítői megbeszélésen való jelenlétének 

biztosítása telekommunikációs eszköz használatával nem lehetséges.
 (5) Az  igazolási kérelem benyújtásának a  Bktv. 10.  § (3)  bekezdésében meghatározott határidejébe a  veszélyhelyzet 

ideje nem számít bele.

2. § (1) A közvetítő – a Bktv. 10/A. § (2) bekezdésétől függetlenül – az ügyészséggel, az elektronikus ügyintézést biztosító 
szervekkel, illetve a  Kormány által kijelölt közfeladatot ellátó szervekkel az  elektronikus kapcsolattartás helyett 
indokolt esetben egyéb elektronikus úton is tarthat kapcsolatot. A  kapcsolattartás formáját közösen határozzák 
meg.

 (2) A közvetítő az elektronikus kapcsolattartásra köteles vagy azt választó sértettel, a gyanúsítottal, a büntetőeljárásról 
szóló 2017. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Be.) 59.  § (1)  bekezdés a), c), e)–h) és m)  pontjában meghatározott 
segítőjükkel, a védővel vagy a Bktv. 7. § (8) bekezdésében meghatározott személlyel kérelmére az általa megjelölt 
egyéb elektronikus úton tarthat kapcsolatot. A kérelem egyéb elektronikus úton is előterjeszthető.

 (3) Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles (2) bekezdésben meghatározott személy az egyéb elektronikus úton 
történő kapcsolattartást is választhatja.

 (4) A közvetítő eljárásban a Be. 161. § (1)–(3) bekezdése nem alkalmazható.
 (5) Az egyéb elektronikus úton történő kapcsolattartás papíralapú kapcsolattartásnak minősül.

3. § (1) A közvetítő a közvetítői megbeszélést elhalasztja, ha közvetítői megbeszélésen a személyes jelenlét
a) az ügy körülményeire figyelemmel különösen indokolt, és
b) az  elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés szabályainak megszegésével járna, 

vagy a jelen levő személyek testi épségét, egészségét veszélyeztetné.
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 (2) A  közvetítő a  közvetítői megbeszélésen való jelenlétet telekommunikációs eszköz útján biztosítja, ha a  közvetítői 
megbeszélésen a  személyes jelenlét az  elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés 
szabályainak megszegésével járna, és a közvetítői megbeszélés nem halasztható el, vagy a jelen levő személyek testi 
épségét, egészségét veszélyeztetné.

4. § (1) A közvetítői megbeszélés lefolytatható a sértett és a gyanúsított egyidejű, telekommunikációs eszköz használatával 
biztosított jelenlétével is, valamint a segítő, a védő és a Bktv. 7. § (8) bekezdésében meghatározott személy jelenléte 
is biztosítható telekommunikációs eszköz használatával. Erre a Be. XX. Fejezetének szabályait a (2)–(8) bekezdésben 
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) A  közvetítői megbeszélésen a  sértett és a  gyanúsított, valamint a  segítő, a  védő és a  Bktv. 7.  § (8)  bekezdésében 
meghatározott személy, illetve a közvetítő közötti kapcsolatot folyamatos hangfelvétel továbbítása is biztosíthatja.

 (3) A közvetítő az értesítéssel egyidejűleg közli a telekommunikációs eszköz használatát elrendelő döntését. A döntés 
ellen jogorvoslatnak nincs helye, de a sértett és a gyanúsított a döntés közlésétől számított öt munkanapon belül 
kérelmezheti, hogy a közvetítő a személyes jelenlétét a közvetítői megbeszélésen biztosítsa.

 (4) A  sértett és a  gyanúsított (3)  bekezdésben meghatározott kérelmére a  közvetítő elhalasztja a  közvetítői 
megbeszélést, ha a közvetítői megbeszélésen a személyes jelenlét a 3. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel nem 
biztosítható.

 (5) Telekommunikációs eszköz használata esetén az  elkülönített helyszínen nem szükséges a  Be. 123.  §-ában 
meghatározott személyek jelenléte.

 (6) Telekommunikációs eszköz használata esetén a  felvétel bármilyen elektronikus módon rögzíthető. A  rögzített 
felvételt a feljegyzéssel együtt, a feljegyzésre vonatkozó szabályok szerint kell kezelni.

 (7) Telekommunikációs eszköz használata esetén a  közvetítő az  elkülönített helyszínen jelen levő személy 
személyazonosságát a személyes adatainak egyeztetésével és más olyan módon ellenőrzi, amely alapján az érintett 
személy kiléte megállapítható.

 (8) Ha a  közvetítői megbeszélés során észszerű kétely mutatkozik az  érintett személy személyazonosságával, 
a közvetítői megbeszélésen való részvételének önkéntességével vagy befolyásmentességével kapcsolatban, akkor 
a közvetítői megbeszélés az érintett személlyel nem folytatható.

5. §  Ha a közvetítői megbeszélés a sértett és a gyanúsított egyidejű jelenlétében a 4. § alkalmazásával sem tartható meg, 
a közvetítői megbeszélés – ideértve a megállapodás megkötését is – a sértett és a gyanúsított hozzájárulásával úgy 
is lefolytatható, hogy azon – személyesen vagy telekommunikációs eszköz útján – nem egyidejűleg vannak jelen.

6. § (1) A közvetítői megbeszélésről készült feljegyzésben rögzíteni kell
a) a telekommunikációs eszköz használatának tényét és módját,
b) annak a személynek a megjelölését, akinek a jelenlétét telekommunikációs eszköz útján biztosítják, valamint
c) a Bktv.-ben meghatározott egyéb tényeket és körülményeket.

 (2) A  megállapodás megkötésekor a  Bktv. 11.  § (6)  bekezdésében meghatározott személyek jelenléte 
telekommunikációs eszköz használatával is biztosítható.

7. §  A megállapodásról kiállított okiratot a  sértett és a  gyanúsított is aláírja, vagy írásban vagy bármilyen elektronikus 
módon rögzített olyan nyilatkozatával elfogadja, amely alkalmas annak igazolására, hogy a megállapodás tartalmát 
megismerte és elfogadta.

8. §  A Bktv. 15. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott időtartamba a veszélyhelyzet ideje nem számít bele, feltéve, 
hogy a megállapodás megkötése a továbbiakban is várható.

9. §  A szabálysértési ügyekben alkalmazható közvetítői eljárás során a közvetítő az 1–8. § megfelelő alkalmazásával jár 
el.

10. § (1) A  pártfogó felügyelő a  megelőző pártfogás elrendelése iránti eljárásban kért környezettanulmány elkészítése és 
a megelőző pártfogás végrehajtása során feladatát az együttműködésre köteles személyekkel történő írásbeli, kép- 
és hangkapcsolatot vagy hangkapcsolatot biztosító elektronikus kapcsolattartás útján is elláthatja.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kapcsolattartás során elhangzottakat lehetőség szerint – bármilyen elektronikus 
módon – rögzíteni kell.
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 (3) A  pártfogó felügyelő az  (1)  bekezdésben meghatározott kapcsolattartás során az  érintett személy 
személyazonosságát a személyes adatainak egyeztetésével és más olyan módon ellenőrzi, amely alapján az érintett 
személy kiléte megállapítható.

 (4) Ha az  (1)  bekezdésben meghatározott kapcsolattartás során észszerű kétely mutatkozik az  érintett személy 
személyazonosságával, közreműködésének önkéntességével vagy befolyásmentességével kapcsolatban, akkor 
az elektronikus kapcsolattartás vele nem folytatható.

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 12. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

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

13. §  E rendeletet a hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 130/2020. (IV. 17.) Korm. rendelete
a Pénzügyi Békéltető Testület veszélyhelyzet alatti eljárásáról

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

1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: 
veszélyhelyzet) megszűnéséig a  Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti Pénzügyi Békéltető Testület – 
amennyiben a kérelmező ahhoz hozzájárul – írásban folytatja le az eljárást.

 (2) Ha a  kérelmező az  eljárás írásban történő lefolytatásához nem járul hozzá, ügyében az  eljárás a  veszélyhelyzet 
megszűnéséig vagy – amennyiben az  eljárás megfelelő lefolytatásához ez  szükséges – a veszélyhelyzet 
megszűnését követő 21. napig szünetel. A szünetelés időtartama az eljárási határidőbe nem számítható be.

 (3) Az írásban folyó eljárások ügyintézésének végső határideje a befogadástól számított 180 nap.

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

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

4. §  Az 1. §-ban foglaltakat az e rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 131/2020. (IV. 17.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején egyes egyéni vállalkozói tevékenységek folytatása biztosításáról

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) Az  egyéni vállalkozóról és az  egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a  továbbiakban: Evectv.) szerinti egyéni 
vállalkozó, aki a  tevékenységének az  Evectv. 18.  § (2)  bekezdése szerinti szünetelését 2020. március 11. napja és 
2020. március 30. napja között jelentette be, az Evectv. 18. § (1) bekezdésétől eltérően e rendelet hatálybalépését 
követő 15. napig bejelentheti
a) a tevékenységének szünetelése iránti bejelentés visszavonását vagy
b) szüneteltetett tevékenységének folytatását.

 (2) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti visszavonás alapján a  nyilvántartást vezető szerv az  Evectv. 11.  § (1)  bekezdés 
e)  pontja szerinti, a  tevékenység szünetelésének kezdő időpontjára vonatkozó adatot úgy törli a  nyilvántartásból, 
hogy az mint törölt adat se legyen megismerhető.

 (3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a szünetelés időtartama egy hónapnál rövidebb is lehet.
 (4) Ha jogszabály az  egyéni vállalkozói tevékenység szüneteléséhez jogkövetkezményt fűz, a  (2)  bekezdés szerinti 

adattörlést követőn úgy kell tekinteni, hogy a szünetelésre nem került sor.
 (5) Az  (1)  bekezdés szerinti, a  tevékenység szünetelésére irányuló bejelentés és a  nyilvántartást vezető szerv 

(2)  bekezdés szerinti adattörlése közötti időtartam (a  továbbiakban: szünetelés időtartama) a  hatósági jogviszony 
alapján fennálló, az egyéni vállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére és jogosultságok gyakorlására vonatkozó 
határidőbe nem számít bele. Ha a határidő a szünetelés időtartama alatt járna le, a határidő a nyilvántartást vezető 
szerv adattörlését követő tizenötödik napon jár le.

2. §  A 2020. március 30. napját követően a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet ideje alatt bejelentett egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésére az Evectv. 18. § (1) bekezdésében 
megjelölt minimális időtartamot nem kell alkalmazni.

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 132/2020. (IV. 17.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során az elektronikus azonosítási feltételekkel, a végrehajtással és a médiaszolgáltatási 
díjjal kapcsolatos egyes jogszabályok 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 10.  § 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 minősített elektronikus aláírás tanúsítványhoz szükséges azonosítási feltételekkel kapcsolatos 
eltérő rendelkezések

1. §  A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: 
veszélyhelyzet) megszűnéséig az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
2015. évi  CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 82. § (2) bekezdésétől eltérően a minősített bizalmi szolgáltatás 
esetén az  Eüsztv. szerinti bizalmi szolgáltató (a  továbbiakban: bizalmi szolgáltató) a  személyazonosságot 
e rendeletben foglaltak szerint is ellenőrizheti.

2. §  Minősített bizalmi szolgáltatás esetén a  bizalmi szolgáltató a  személyazonosságot videotechnológiát biztosító 
elektronikus hírközlő eszköz útján (a továbbiakban: videotechnológiás azonosítás) is ellenőrizheti.

3. § (1) Videotechnológiás azonosítás esetén a  bizalmi szolgáltató összeveti az  ügyfélről készített fényképet és 
az  azonosításhoz felhasznált, a  (4)  bekezdés c)  pontja szerinti okiratban szereplő képmást. Az  azonosítás akkor 
megfelelő, amennyiben a  szolgáltató által megnyugtatóan megállapítható, hogy az  okiratban szereplő személy 
azonos a fénykép- vagy videofelvételen szereplő személlyel.

 (2) A bizalmi szolgáltató biztosítja, hogy az ügyfél a videotechnológiás azonosítás feltételeit részletesen megismerte, és 
ahhoz kifejezetten hozzájárult.

 (3) A bizalmi szolgáltató a videotechnológiás azonosítás során a bizalmi szolgáltató és az ügyfél között létrejött teljes 
kommunikációt, az  ügyfél videotechnológiás azonosítással kapcsolatos részletes tájékoztatását és az  ügyfél 
ehhez történő kifejezett hozzájárulását visszakereshető módon, kép- és hangfelvételen – a  kép- és hangfelvétel 
minőségének romlását kizáró módon – rögzíti, és azt a felvételtől számított öt évig megőrzi.

 (4) A sikeres videotechnológiás azonosítás feltétele, hogy a videotechnológiás azonosítást lehetővé tévő elektronikus 
hírközlő eszköz képfelbontása és a kép megvilágítása alkalmas legyen az ügyfél nemének, korának, arcjellemzőinek 
felismerésére, valamint az ügyfél
a) úgy nézzen bele a kamerába, hogy arcképe felismerhető és rögzíthető legyen,
b) érthető módon közölje a videotechnológiás azonosításhoz használt okmány azonosítóját, és
c) úgy mozgassa a  videotechnológiás azonosításhoz használt személyazonosság igazolására alkalmas 

okmányát (a továbbiakban: okmány), hogy az azon található biztonsági elemek és adatsorok felismerhetőek 
és rögzíthetőek legyenek.

 (5) A  videotechnológiás azonosítást végző bizalmi szolgáltató köteles megbizonyosodni arról, hogy az  okmány 
alkalmas a videotechnológiás azonosítás elvégzésére, így
a) az okmány megfelel az okmányt kiállító hatóság előírásainak,
b) az  egyes biztonsági elemek – különösen a  hologram, a  kinegram vagy ezekkel megegyező más biztonsági 

elemek – felismerhetőek és sérülésmentesek, és
c) az okmány azonosítója megegyezik az ügyfél által közölt okmányazonosítóval, felismerhető és sérülésmentes.

 (6) A videotechnológiás azonosítás során a bizalmi szolgáltató feladata, hogy megbizonyosodjon arról, hogy
a) az ügyfél arcképe felismerhető és azonosítható az általa bemutatott okmányon látható arckép alapján, és
b) az  okmányon megtalálható adatok logikailag megfeleltethetők az  ügyfélről a  bizalmi szolgáltatónál 

rendelkezésre álló adatokkal.
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 (7) Nincs helye videotechnológiás azonosítást követő szerződéskötésnek, ha a  videotechnológiás azonosítás e  §-ban 
foglaltaknak nem felelt meg.

4. § (1) A videotechnológiás azonosítást követően a bizalmi szolgáltató az Eüsztv. 82. § (3)–(9) bekezdése szerint jár el azzal, 
hogy a videotechnológiás azonosítást személyes jelenléttel történő azonosításnak kell tekinteni.

 (2) Az  ügyfél részére a  tanúsítvány, valamint a  minősített aláírást létrehozó eszköz a  bizalmi szolgáltató és az  ügyfél 
közötti szerződésben meghatározott részletszabályok szerint az  ügyfél részére is megküldhető, valamint 
elektronikusan továbbítható.

 (3) A videotechnológiás azonosítás útján biztosított tanúsítvány a kiállítástól számított hat hónapig érvényes.

5. § (1) A  kormányzati hitelesítésszolgáltató az  elektronikus ügyintézést biztosító szerv (a  továbbiakban: szolgáltatást 
igénybevevő szerv) tekintetében a  szolgáltatást igénybevevő szerv nevében eljáró természetes személy 
azonosságának ellenőrzésére és a  tanúsítványok (valamint a  kapcsolódó adatok, eszközök) átadására 
a veszélyhelyzet ideje alatt az Eüsztv. 82. § (2) bekezdésétől eltérően az e § szerinti eljárást is alkalmazhatja.

 (2) Az ügyintézésben közreműködő személy elektronikus aláíráshoz szükséges adatokkal, valamint eszközökkel történő 
ellátásához a  regisztráció – ideértve az  aláírás létrehozásához szükséges adatok, eszközök átadását, valamint 
a  személy azonosságának ellenőrzését – a  szolgáltatást igénybevevő szerv kijelölt munkatársa által, a  szerv saját 
személyzeti nyilvántartására alapozva is lefolytatható.

 (3) A  (2)  bekezdésben foglalt igénylésre vonatkozó részletszabályokat – ideértve a  szolgáltatást igénybevevő szerv 
kijelölt munkatársának hivatalos elérhetőségi adatait, valamint a feladatok elvégzésének igazolását – a kormányzati 
hitelesítésszolgáltató és a szolgáltatást igénybevevő szerv külön szerződésben rögzíti.

 (4) A  kormányzati hitelesítésszolgáltató a  tanúsítványt – az  Eüsztv. 82.  § (3) és (4)  bekezdése szerinti adatellenőrzést 
követően – a szolgáltatást igénybevevő szervtől kapott igénylés alapján állítja ki.

 (5) A  szolgáltatást igénybevevő szerv nevében eljáró természetes személyek részére a  tanúsítvány, valamint 
a minősített aláírást létrehozó eszköz a  (3) bekezdés szerinti szerződésben meghatározott részletszabályok szerint 
a szolgáltatást igénybevevő szerv részére is megküldhető, valamint elektronikusan továbbítható.

 (6) Az e § szerint biztosított tanúsítvány a kiállítástól számított hat hónapig érvényes.

6. §  A belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi 
szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 910/2014/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikk (1) bekezdés d) pontjától eltérően a videotechnológiás azonosítás, 
valamint az 5. § szerinti azonosítás esetében a biztonság egyenértékűségét megfelelőségértékelő szervezetnek nem 
kell igazolnia.

2. A végrehajtással kapcsolatos eltérő rendelkezések

7. § (1) A  végrehajtás során az  élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a  magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a  végrehajtással kapcsolatban teendő intézkedésekről szóló 57/2020. 
(III. 23.) Korm. rendelet 6. §-a szerint meghatározott cselekményre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni 
olyan meghatározott cselekmény foganatosítása esetén, amelyet az elrendelő hatóságok maguk hajtanak végre, és 
amelynek egyúttal célja az emberi élet vagy egészség megóvása, illetve az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása.

 (2) Járványügyi intézkedés hatálya alatt álló helyen e § ellenére sem lehet eljárási cselekményt foganatosítani.

3. A médiaszolgáltatási díjjal kapcsolatos eltérő rendelkezések

8. §  A médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 44.  §-ától és 63.  § 
(9)  bekezdésétől eltérően a  veszélyhelyzetre tekintettel a  fizetésre kötelezettek mentesülnek a  2020. év második 
negyedévre vonatkozó médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.
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4. Záró rendelkezések

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

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

11. §  E rendelet 7. §-át a rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 133/2020. (IV. 17.) Korm. rendelete
a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198.  § (1)  bekezdés 19. és 22.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) a következő 28. és 29. §-sal egészül ki:
„28. § (1) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 133/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépését megelőző két éven 
belül megszerzett továbbképzési tanulmányi pontok – mind a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
névjegyzékbe vétel, mind a névjegyzékbe történt bejegyzés megújítása körében – a képzés időpontjától számított 
két év és nyolc hónap időtartamig felhasználhatóak.
(2) Azon felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók esetében, akiknek a  névjegyzékbe vételének hatálya 
a Módr. hatálybalépését követően a 2020. évben járna le, a névjegyzékbe vétel hatálya a 2. § (7) bekezdése szerint 
meghatározott lejárati időponthoz képest további nyolc hónappal meghosszabbodik.
(3) Azon kérelmezők esetében, akik
a) a Módr. hatálybalépését követően, a 2020. évben vagy 2021. május 1-ig kérik névjegyzékbe vételüket, vagy
b) a (2) bekezdés szerinti rendelkezéssel érintettek,
a névjegyzékbe vétel vagy annak megújítása során a  kérelem elbírálásakor a  közbeszerzési gyakorlat igazolása 
szempontjából figyelembe kell venni a  kérelem benyújtását megelőző, az  egyes tevékenységeknél e  rendeletben 
meghatározott időtartamon túl a Módr. hatálybalépését megelőző hároméves időtartamot is.
29.  § A  7.  § (4)  bekezdése alkalmazásában a  közbeszerzési gyakorlatra vonatkozó igazolást a  kérelmező a  Módr. 
hatálybalépése után, a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzet fennállása alatt benyújtott kérelmére az  igazolás kiállítójának legfeljebb harminc napon belül kell 
kiállítania.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 134/2020. (IV. 17.) Korm. rendelete
az OBO Bettermann Hungary Kft. és a Bettermann Ingatlankezelő Kft. Bugyi külterületén megvalósuló 
beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 283/2015. (IX. 25.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12.  § (5)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az OBO Bettermann Hungary Kft. és a  Bettermann Ingatlankezelő Kft. Bugyi külterületén megvalósuló 
beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 283/2015. (IX. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Bugyi nagyközség 
közigazgatási területén elhelyezkedő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Bugyi külterület 01601/12 és 01601/13 
helyrajzi számú földrészleteken, valamint az  ezen földrészletekből a  telekalakítási eljárásban hozott döntés 
véglegessé válását követően kialakított földrészleteken megvalósuló, az  OBO Ipari Park ingatlanfejlesztésével, 
gyártásbővítéssel és új technológia bevezetésével, valamint BET-Tesztcentrum létesítésével és az ahhoz kapcsolódó 
építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítását célzó beruházással (a továbbiakban: beruházás) 
összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.”

2. §  Az R. a következő 7. §-sal egészül ki:
„7.  § E  rendeletnek az  OBO Bettermann Hungary Kft. és a  Bettermann Ingatlankezelő Kft. Bugyi külterületén 
megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 283/2015. (IX. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 134/2020.  
(IV. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 1.  § (1) bekezdését a  Módr1. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 135/2020. (IV. 17.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzettel összefüggésben a nemzetgazdaság stabilitásának érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány
a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása, a  COVID-19 koronavírus fertőzés okozta tömeges megbetegedéssel járó 
humánjárvány negatív gazdasági következményeinek csökkentése érdekében, a munkahelyek tömeges elvesztésének elkerülése 
és a meglévő munkahelyek megőrzése vagy új munkahelyek létesítése céljából,
az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  koronavírus elleni 
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 12.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus 
elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre (a  továbbiakban: 
veszélyhelyzet) tekintettel
a) a Kormány által nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánított,
b) legalább 100 milliárd forint teljes költségigényű,
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c) a megye területének jelentős részére kiható gazdasági jelentőségű és
d) munkahelyek tömeges elvesztésének elkerülését, új beruházás vagy bővítés megvalósítását szolgáló
helyszínt és annak közvetlen környezetét (a  továbbiakban együtt: terület) a  Kormány rendeletében különleges 
gazdasági övezetté nyilváníthatja.

 (2) A  különleges gazdasági övezet területét és a  beruházással közvetlenebbül érintett települési önkormányzatokat 
a Kormány rendeletében határozza meg.

 (3)  Ahol e rendelet megyét említ, azon a főváros területén kijelölésre kerülő különleges gazdasági övezet esetében a 
fővárost kell érteni. E rendelet településre vonatkozó rendelkezései a főváros területén kijelölésre kerülő különleges 
gazdasági övezet esetében a fővárosi kerületre is alkalmazhatóak.

2. § (1) A  különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott területen fekvő 
forgalomképtelen, törzsvagyonba tartozó – a 4. § alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvényben, valamint külön törvényben meghatározott közfeladat, különösen településüzemeltetési 
közfeladat ellátását szolgáló és ahhoz szükséges – közterület, közpark, közút tulajdonjogát annak terheivel, és 
az  azokkal kapcsolatos egyéb kötelezettségekkel együtt a  különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megye 
megyei önkormányzata szerzi meg.

 (2) Az  (1)  bekezdésben megjelölt megyei önkormányzat tulajdonjogát az  ingatlan-nyilvántartásba a  megyei 
önkormányzat megkeresése alapján kell bejegyezni. A  megkeresésben hivatkozni kell a  különleges gazdasági 
övezet kijelöléséről szóló kormányrendelet tulajdonjog-átruházást, valamint az ingatlan helyrajzi számát tartalmazó 
rendelkezésére.

3. § (1) Ha a Kormány rendeletében a különleges gazdasági övezet területére nem állapít meg
a) sajátos településrendezési és beépítési szabályokat, valamint egyedi építési követelményeket,
b) sajátos telekalakítási követelményeket,
c) egyedi településképi követelményeket,
d) egyedi örökségvédelmi szabályokat,
e) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §-a szerinti környezetvédelmi 

és fás szárú növények védelmére vonatkozó előírásokat,
f ) közterületek használati rendjére vonatkozó közterület-használati szabályokat, a  forgalomszabályozásra 

vonatkozó sajátos előírásokat, továbbá a  közterület-használati díjakat és az  ellenőrzés rendjére, 
a közterületek fenntartására, fejlesztésére és üzemeltetésére vonatkozó szabályokat,

g) a  közterületek elnevezésének, valamint az  elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és 
a házszám-megállapítására vonatkozó szabályokat,

h) az  öngondoskodásra és a  közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulásra, továbbá a  közösségi 
együttélésre vonatkozó alapvető szabályokat, valamint ezek elmulasztására jogkövetkezményeket,

akkor a  különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat rendeletében meghatározott 
szabályokat kell alkalmazni mindaddig, amíg a  különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megye megyei 
önkormányzata rendeletében nem állapít meg erre vonatkozó szabályokat.

 (2) Ha a  különleges gazdasági övezet több település közigazgatási területét érinti, akkor a  települési önkormányzat 
rendeletét – az (1) bekezdés szerint – az övezet azon részére kell alkalmazni, amelyik az adott település közigazgatási 
területéhez tartozik.

 (3) Ha a  különleges gazdasági övezet több település közigazgatási területét érinti, akkor a  megyei önkormányzati 
rendelet területi hatálya a különleges gazdasági övezet területére terjed ki.

 (4) Ha a Kormány az 1. § (2) bekezdése vagy a  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
8.  §-a szerinti rendeletében nem állapít meg az  országos, a  kiemelt térségi vagy a  megyei területrendezési terv 
rendelkezéseitől eltérő vagy annak alkalmazását kizáró területrendezési szabályokat, akkor az országos és a kiemelt 
térségi területrendezési tervben, valamint a  különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megyei önkormányzat 
megyei területrendezési tervéről szóló rendeletében meghatározott szabályokat kell alkalmazni mindaddig, amíg 
a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megye megyei önkormányzata rendeletében nem állapít meg erre 
vonatkozó szabályokat.

 (5) Amennyiben az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti beépítési szabály, építési követelmény meghatározásából 
a  tulajdonosnak, haszonélvezőnek kára származik, a  tulajdonost, haszonélvezőt megillető kártalanításra 
a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 11/C. §-át kell alkalmazni.
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4. § (1) A  különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megye megyei önkormányzata a  különleges gazdasági övezet 
fekvése szerinti települési önkormányzat feladat- és hatásköreinek ellátására a megye területén fekvő beruházással 
közvetlenebbül érintett települési önkormányzattal megállapodást köthet azzal, hogy ezen feladatok ellátásához 
szükséges költségek fedezetét biztosítja. Amennyiben a  különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 
kormányrendelet hatálybalépését követő harminc napon belül nem jön létre megállapodás, úgy a  feladat- és 
hatásköröket a (2) bekezdés szerint kell gyakorolni.

 (2) A különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megye megyei önkormányzata látja el a különleges gazdasági övezet 
fekvése szerinti települési önkormányzat számára törvényben meghatározott feladat- és hatáskört a  különleges 
gazdasági övezet vonatkozásában.

 (3) A  különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat polgármesterének és jegyzőjének 
jogszabályban meghatározott államigazgatási feladat- és hatásköreit a  különleges gazdasági övezet tekintetében 
a megyei közgyűlés elnöke, illetve a megyei jegyző látja el.

 (4) A különleges gazdasági övezet vonatkozásában az államigazgatási feladatokat ellátó szervek közül az a szerv jár el, 
amely a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat tekintetében eljárni jogosult.

 (5) A  különleges gazdasági övezet vonatkozásában a  polgármesteri hivatal és a  közös önkormányzati hivatal 
ügyintézőjének jogszabályban meghatározott államigazgatási feladat- és hatásköreit a különleges gazdasági övezet 
fekvése szerinti azon települési önkormányzat polgármesteri hivatal ügyintézője vagy a közös önkormányzati hivatal 
ügyintézője látja el, amelynek illetékességi területén az anyakönyvi esemény bekövetkezett.

5. § (1) A  hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a  különleges gazdasági övezetben fekvő településen a  különleges 
gazdasági övezet kijelöléséről szóló kormányrendelet hatálybalépésekor hatályos hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló települési önkormányzati rendelet és a  megfelelőségi véleménnyel rendelkező 
közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés szabályai szerint kell ellátni mindaddig, amíg a  különleges 
gazdasági övezet fekvése szerinti megye megyei önkormányzatának a  különleges gazdasági övezet tekintetében 
alkotott, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos rendelete és hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződése hatályba nem lép.

 (2) Ha a  különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megye megyei önkormányzata (1)  bekezdés szerinti 
rendeletének és közszolgáltatási szerződésének hatálybalépéséig az (1) bekezdés szerinti közszolgáltatási szerződés 
megszüntetésére vagy megszűnésére (a  továbbiakban együtt: megszűnés) kerül sor, akkor az  érintett települési 
önkormányzat e  tényről haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül tájékoztatja a  különleges gazdasági övezet 
fekvése szerinti megye megyei önkormányzatát a megszűnés időpontjának megjelölésével.

 (3) A  különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megye megyei önkormányzata a  különleges gazdasági 
övezet hulladékgazdálkodási közszolgáltatójának kiválasztása során a  közszolgáltató kiválasztásáról és 
a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet szabályait azzal 
az  eltéréssel alkalmazza, hogy a  különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megye megyei önkormányzata 
a  különleges gazdasági övezet hulladékgazdálkodási közszolgáltatójának a  kiválasztását megelőzően beszerzi 
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § (2) bekezdésében megjelölt Koordináló szerv (a továbbiakban: 
Koordináló szerv) javaslatát a  közszolgáltató személyét illetően. A  Koordináló szerv javaslatától a  különleges 
gazdasági övezet fekvése szerinti megye megyei önkormányzata csak abban az  esetben térhet el, ha a  választani 
kívánt közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a korábbinál alacsonyabb közszolgáltatási díjért látná 
el a korábbi műszaki tartalom csökkentése nélkül.

6. § (1) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) rendelkezéseitől eltérően, a különleges gazdasági 
övezet fekvése szerinti megye megyei önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: közgyűlés) jogosult arra, 
hogy rendeletével a különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott területen 
a  Htv. szerinti helyi adókat bevezesse. A  különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat 
a különleges gazdasági övezet területén a Htv. szerinti adómegállapítási jogát nem gyakorolhatja.

 (2) A  különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat helyi adókról szóló rendeletében 
meghatározott szabályokat kell alkalmazni mindaddig, amíg a  közgyűlés rendeletében nem állapít meg erre 
vonatkozó szabályokat.

 (3) A közgyűlés adómegállapítási jogát – a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel – a Htv.-ben foglaltak szerint gyakorolja.
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 (4) Ha a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat
a) valamely helyi adót bevezette, akkor a  közgyűlés év közbeni adómegállapítása során nem súlyosbíthatja 

az adóalanyok terheit;
b) határozott időre szóló adómértéket alkotott, akkor a  Htv. 7.  § h)  pontjában foglalt adómérték-változtatási 

korlátozás a közgyűlést is köti;
c) a Htv. 39/C. § (4) bekezdése szerint adómentességet vagy adókedvezményt alkotott, akkor a Htv. 7. § j) pontja 

szerinti korlátozás a közgyűlést is köti.

7. § (1) A különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló kormányrendelet hatálybalépésének napján a helyi iparűzési adó 
alanyának a  különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat illetékességi területén fennálló 
iparűzési adókötelezettsége megszűnik, amelyet az  állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség 
szempontjából úgy kell tekinteni, mintha az  iparűzési adó alanya székhelyét áthelyezte, telephelyét megszüntette 
volna.

 (2) A  különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megyei önkormányzat illetékességi területén a  helyi iparűzési 
adókötelezettség a  különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló kormányrendelet hatálybalépésének napját 
követő napon keletkezik.

8. § (1) Ha az  adóalany előrehozott adót fizetett a  különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat 
számára, akkor a  be nem számított előrehozott adót a  település önkormányzati adóhatóságától visszaigényelheti 
az adózás rendjéről szóló törvény túlfizetésre vonatkozó szabályai szerint.

 (2) A  különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló kormányrendelet hatálybalépését követő harminc napon belül 
a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti település önkormányzati adóhatósága a különleges gazdasági övezet 
területén lévő épület, épületrész, telek tekintetében, hozzá benyújtott építményadó-, telekadó-, magánszemély 
kommunális adója bevallást, adatbejelentést az állami adóhatóság részére – adókivetés céljából – átadja.

9. § (1)  A közgyűlés által bevezetett helyi adóból származó bevétel a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megye 
megyei önkormányzatának bevétele. Az állami adóhatóság az általa beszedett helyi adót naponta átutalja a 
közgyűlés által közölt számla javára.

 (2)  A különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megye megyei önkormányzata az (1) bekezdés szerinti bevételt a 
rendeletében meghatározott módon a különleges gazdasági övezet szerinti megye területén fekvő – különös 
tekintettel a beruházással közvetlenebbül érintett – települések területén megvalósuló fejlesztések és a települések 
működésének támogatására, valamint a bevétel legfeljebb 5%-ának erejéig a megyei önkormányzat e rendelet 
szerinti feladatok ellátásával kapcsolatos működési költségeire használhatja fel.

10. § (1) A közgyűlés által bevezetett helyi adók esetében az adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság látja el.
 (2) Ahol a  Htv. önkormányzati adóhatóságot említ, ott a  különleges gazdasági övezet esetén az  állami adóhatóságot 

kell érteni.
 (3) Ahol a Htv. az önkormányzat illetékességi területét említi, ott a különleges gazdasági övezet területét is érteni kell.
 (4) A Htv. mellékletében említett település alatt a különleges gazdasági övezetet is érteni kell.

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 12. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

12. §  A Kormány e rendelet hatályát 2020. június 15. napjáig, de legfeljebb 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 136/2020. (IV. 17.) Korm. rendelete
a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről

A Kormány
az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  koronavírus elleni 
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 6. § 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 Kormány – a  nemzetgazdaság stabilitásának garantálása, a  COVID-19 koronavírus fertőzés okozta tömeges 
megbetegedéssel járó humánjárvány negatív gazdasági következményeinek csökkentése érdekében, 
a  veszélyhelyzet által veszélybe sodort több mint ezerötszáz munkahely megvédése, valamint több mint 
kettőezer-ötszáz új munkahely megteremtése céljából – Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági 
övezetet jelöl ki a 2. §-ban meghatározottak szerint.

2. § (1) A  Kormány a  veszélyhelyzettel összefüggésben a  nemzetgazdaság stabilitásának érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló 135/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése szerinti különleges 
gazdasági övezetté nyilvánítja a Göd város közigazgatási területén elhelyezkedő, az 1. melléklet szerinti – az egyes 
gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018.  
(VII. 27.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: kormányrendelet) 2. mellékletében foglalt táblázat 7. és 7a. sora szerinti 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás (a  továbbiakban: Beruházás) megvalósítását 
szolgáló – ingatlanokat.

 (2) A Beruházással közvetlenebbül érintett települési önkormányzat Csomád Község Önkormányzata, Dunakeszi Város 
Önkormányzata, Göd Város Önkormányzata és Sződ Község Önkormányzata.

 (3) Az  1.  mellékletben szereplő – a  kormányrendelet által nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánított beruházás helyszínéül szolgáló –, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti belterületi ingatlanokat és ezen 
ingatlanokból telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított ingatlanokat külterületi 
ingatlanként kell nyilvántartásba venni. A külterületté nyilvánítási eljárást Pest Megye Önkormányzata megkeresése 
alapján az  ingatlanügyi hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnak kell lefolytatnia, és az  ingatlanokat 
külterületi művelés alól kivont területként az  ingatlan-nyilvántartásba bejegyeznie. A  kérelemben hivatkozni kell 
e rendelet külterületté nyilvánítást, valamint az ingatlan helyrajzi számát tartalmazó rendelkezésére. Az ingatlanügyi 
hatóság ügyintézési határideje 21 nap.

3. §  A Göd város közigazgatási területén létrejövő különleges gazdasági övezeten található, Göd Város 
Önkormányzatának tulajdonában álló, forgalomképtelen, törzsvagyonba tartozó, 2.  mellékletben felsorolt 
közterület, közpark, közút tulajdonjogát – az  R. 4.  §-a szerinti közfeladat ellátása érdekében – Pest Megye 
Önkormányzata szerzi meg.

4. § (1) A különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat illetékességi területén fennálló
a) állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről az  e  rendelet hatálybalépése napját 

magában foglaló adóévről szóló adóbevallással egyidejűleg, de legkorábban 2020. szeptember 30-áig,
b) ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről 2020. szeptember 30-áig
kell adóbevallást benyújtani a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

 (2) Az  adóalany az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti bevallásban megállapított adó és az  e  rendelet hatálybalépése 
napján tartó adóévében a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti önkormányzati adóhatósághoz megfizetett 
adóelőleg pozitív különbözetét a  bevallás benyújtásának napjáig megfizeti, vagy – negatív különbözet esetén – 
a különbözetet ettől az időponttól kezdődően jogosult az adózás rendjéről szóló törvény szerint visszaigényelni.

 (3) Az  adóalany az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti bevallásban megállapított adót az  adóbevallás benyújtása napjáig 
fizeti meg a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
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5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 6. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

6. §  A Kormány e  rendelet hatályát 2020. június 15. napjáig, de legfeljebb a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 136/2020. (IV. 17.) Korm. rendelethez

A 2. § szerinti különleges gazdasági övezet által érintett ingatlanok

Göd város közigazgatási területén elhelyezkedő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 0101/3, 0101/4, 
0102/17, 0102/18, 0102/19, 0102/2, 0102/20, 0102/21, 0102/22, 0102/4, 0102/6, 0102/8, 0102/9, 0104/127, 0104/128, 
0104/58, 0104/59, 0104/60, 038, 039/100, 039/101, 039/102, 039/103, 039/104, 039/105, 039/106, 039/107, 039/108, 
039/109, 039/110, 039/111, 039/112, 039/113, 039/114, 039/115, 039/116, 039/117, 039/118, 039/119, 039/126, 
039/127, 039/135, 039/136, 039/137, 039/138, 039/139, 039/140, 039/141, 039/142, 039/143, 039/144, 039/145, 
039/146, 039/147, 039/148, 039/149, 039/150, 039/151, 039/152, 039/153, 039/154, 039/155, 039/156, 039/157, 
039/158, 039/159, 039/167, 039/168, 039/169, 039/170, 039/171, 039/172, 039/173, 039/174, 039/175, 039/176, 
039/177, 039/178, 039/179, 039/229, 039/230, 039/233, 039/234, 039/59, 039/60, 039/73, 039/74, 039/75, 039/76, 
039/77, 039/92, 039/93, 039/99, 042/5, 042/6, 042/6, 042/7, 042/7, 046, 047/1, 047/5, 047/10, 047/11, 047/9, 048/10, 
048/11, 048/3, 048/5, 048/6, 048/7, 049/1, 049/2, 049/3, 050/14, 050/15, 051, 053/11, 053/12, 053/13, 053/14, 053/16, 
053/17, 053/18, 053/19, 053/20, 053/21, 053/22, 053/6, 053/7, 053/8, 053/9, 054, 056, 057/51, 057/52, 057/53, 
057/54, 057/56, 057/58, 057/59, 058/2, 058/4, 059/10, 059/14, 059/15, 059/4, 059/6, 060/3, 060/5, 062/25, 062/26, 
062/27, 062/28, 062/29, 062/30, 062/12, 062/13, 062/14, 062/15, 062/16, 062/17, 062/18, 062/19, 062/20, 062/21, 
062/22, 062/1, 062/11, 062/2, 062/31, 062/32, 062/33, 062/34, 062/35, 062/36, 062/39, 062/40, 062/43, 062/44, 
062/45, 062/47, 062/48, 062/49, 062/5, 062/50, 062/51, 062/52, 062/53, 062/54, 062/6, 062/62, 062/63, 062/7, 063/1, 
063/3, 063/4, 063/5, 064, 075, 079, 080, 081/10, 081/11, 081/12, 081/3, 081/4, 081/5, 081/6, 081/8, 081/9, 082/2, 
082/3, 082/4, 082/5, 083, 084/1, 084/100, 084/101, 084/102, 084/103, 084/104, 084/105, 084/19, 084/20, 084/21, 
084/22, 084/23, 084/24, 084/25, 084/26, 084/27, 084/28, 084/32, 084/33, 084/34, 084/35, 084/36, 084/37, 084/38, 
084/39, 084/40, 084/41, 084/42, 084/43, 084/44, 084/45, 084/46, 084/47, 084/48, 084/49, 084/50, 084/51, 084/52, 
084/53, 084/54, 084/55, 084/56, 084/57, 084/58, 084/59, 084/60, 084/61, 084/62, 084/63, 084/64, 084/65, 084/67, 
084/68, 084/69, 084/70, 084/71, 084/72, 084/73, 084/75, 084/77, 084/79, 084/80, 084/81, 084/82, 084/83, 084/84, 
084/85, 084/86, 084/87, 084/88, 084/89, 084/90, 084/91, 084/92, 084/93, 084/94, 084/95, 084/96, 084/97, 084/98, 
084/99, 084/5, 086/9, 085/3, 085/11, 085/12, 085/13, 086/3, 086/8, 086/10, 086/11, 086/5, 085/4, 085/5, 099/25, 
099/26, 099/27, 099/28, 099/29, 099/30, 099/31, 099/32, 099/34, 099/4 és az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 
6422, 6423, 6424, 6425, 6468/8, 6713, 6901/2, 6980, 8301, 8302 helyrajzi számú ingatlanok

2. melléklet a 136/2020. (IV. 17.) Korm. rendelethez

A 3. § szerint Pest Megye Önkormányzata tulajdonába kerülő ingatlanok

Göd város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 038, 039/108, 039/147, 
039/75, 042/6, 046, 051, 054, 062/40, 063/1, 063/4, 075, 080, 082/2, 084/71, 086/10, 086/9, 048/10 és az  ingatlan-
nyilvántartás szerinti belterület 6422, 6423, 6425, 6468/8 helyrajzi számú ingatlanok
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1160/2020. (IV. 17.) Korm. határozata
a Bugyi nagyközség külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról és a terület 
fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. az erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 77.  § (1)  bekezdés 

b)  pontjában foglaltakra figyelemmel, erdőterület igénybevétele mellett, beruházási célterületté nyilvánítja  
a Bugyi nagyközség közigazgatási területén – a folyamatban lévő telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé 
válását követően bejegyzésre kerülő –, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Bugyi külterület 01601/16 helyrajzi számú 
földrészletet, valamint az  ezen földrészletből további telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását 
követően kialakított földrészleteket;

 2. felhívja az  agrárminisztert, hogy az  erdő igénybevételéhez kapcsolódó megállapodást – az  érintett beruházó 
pénzügyi kötelezettségvállalása mellett – saját hatáskörében készítse elő.

Felelős: agrárminiszter
Határidő: 2020. április 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1161/2020. (IV. 17.) Korm. határozata
a Nemzeti Komolyzenei Stratégia alapjairól szóló program megvalósításához szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  Nemzeti Komolyzenei Stratégia alapjaival és annak megvalósítása érdekében az  egyes zeneművészeti 

szervezetek támogatásával;
 2. az 1.  pontban foglalt cél megvalósítása érdekében egyetért azzal, hogy az  állami fenntartású, a  minősítéssel 

rendelkező, valamint egyes minősítéssel nem rendelkező zeneművészeti szervezetek számára működésükhöz és 
szakmai feladataik ellátásához központi költségvetési többletforrás kerüljön biztosításra;

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a  2.  pontban 
foglaltak megvalósítása érdekében a 2020. évben szükséges 4 668 692 363 forint biztosításáról, a  Magyarország  
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. Művészeti tevékenységek alcím, 14. Az  előadó-művészeti 
szervezetek többlettámogatása jogcímcsoport javára.

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

  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: 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.

Helyesbítés 
A Magyar Közlöny 2020. április 16-án megjelent 77. számának 2038. oldalán kihirdetett, a veszélyhelyzetre tekintettel 
a kollektív befektetési formákra és az önkéntes nyugdíjpénztárakra vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 124/2020. 
(IV. 16.) Korm. rendelet 2. §-a helyesen a következő: 
„2. § (1) A Kbfr. 27. § (1) bekezdésében, valamint 42. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl a nyilvános, nyílt végű 
alternatív befektetési alap (ABA) kizárólag likviditási célból a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 
(a továbbiakban: Mnbtv.) 18. §-a szerinti monetáris politikai eszköztár keretében, eszközeinek 30 százaléka erejéig is 
felvehet hitelt, 5 évet meg nem haladó futamidőre. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hitelfelvétel nem jár együtt a kezelési szabályzat módosítási kötelezettségével.”
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