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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint  
 az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 29/2020. (IX. 16.) MNB rendelete
a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (5)  bekezdésében és 27.  § (2)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  számlatulajdonos fizetési számlájának azonosítására a  rendelkezésre jogosult – amennyiben 
a  számlatulajdonos másképpen nem rendelkezik – másodlagos számlaazonosítóként valamely EGT-államra 
mint földrajzi területre utaló országkódot tartalmazó mobiltelefonszámot, továbbá elektronikus levelezési 
címet, az  állami adó- és vámhatóság által megállapított adóazonosító jelet vagy adószámot határozhat meg 
a  számlatulajdonos fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónál tett bejelentés útján (másodlagos 
számlaazonosító hozzárendelése). Ezen túl a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató a keretszerződésben 
lehetővé teheti, hogy a  fizetési számla azonosítására a  számlatulajdonos eltérő rendelkezése hiányában 
a  rendelkezésre jogosult másodlagos számlaazonosítóként egyéb azonosítót határozzon meg. A  rendelkezésre 
jogosult – amennyiben a  számlatulajdonos másképpen nem rendelkezik – a  (3)  bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével bármikor kérheti a  bejelentett másodlagos számlaazonosító módosítását vagy törlését 
a számlatulajdonos fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónál.”

2. §  A Rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató a keretszerződésben lehetővé 
teheti – a (6) bekezdésben foglaltakat nem érintve – az átutalási megbízás oly módon való benyújtását, hogy abban 
a kedvezményezett neve és pénzforgalmi jelzőszáma helyett a kedvezményezett fizetési számlájához hozzárendelt 
másodlagos számlaazonosító szerepel.”

3. §  A Rendelet 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója nem tagadhatja meg az  azonnali átutalási megbízás átvételét arra 
való hivatkozással, hogy abban a  fizető fél a  kedvezményezett neve és pénzforgalmi jelzőszáma helyett a  4.  § 
(1) bekezdés első mondata szerint hozzárendelhető másodlagos számlaazonosítót tüntetett fel.”

4. §  A Rendelet 14. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A  fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója nem tagadhatja meg a  4.  § (1)  bekezdés második mondata szerinti 
másodlagos számlaazonosítóval ellátott azonnali átutalási megbízás átvételét arra való hivatkozással, hogy abban 
a  fizető fél a  kedvezményezett neve és pénzforgalmi jelzőszáma helyett ilyen másodlagos számlaazonosítót 
tüntetett fel, az  adott típusú másodlagos számlaazonosító központi adatbázisban történő rögzíthetőségének 
kezdetétől számított 6 hónap elteltét követően.”

5. §  A Rendelet 55/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  55/A.  § (2)  bekezdésében meghatározott kötegelt fizetési kérelmen túl kötegelt fizetési kérelem kizárólag 
akkor továbbítható az azonnali átutalási megbízás elszámolását és teljesítését végző belföldi fizetési rendszerbe, ha
a) biztosított, hogy a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójához – a köteg szétbontását követően – egy másodperc alatt 
csak egyetlen fizetési kérelem továbbítására kerül sor, vagy
b) a továbbítás az  azonnali átutalási megbízás elszámolását és teljesítését végző belföldi fizetési rendszer 
működtetője által biztosított olyan megoldás alkalmazásával történik, amely képes a  kötegelt fizetési kérelmek 
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befogadására, valamint folyamatosan biztosítja, hogy a  fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójához legfeljebb annyi 
fizetési kérelem érkezik meg egy másodperc alatt, amely nem haladja meg azt a módosítható mértéket, amelynek 
feldolgozására a  fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója az  azonnali átutalási megbízás elszámolását és teljesítését 
végző belföldi fizetési rendszer működtetője részére tett bejelentése alapján képes.”

6. § (1) A Rendelet 35. § (10) bekezdésében az „azonnali átutalási” szövegrész helyébe az „átutalási” szöveg lép.
 (2) A Rendelet 36. § (6) bekezdésében az „a fizetési kérelmet” szövegrész helyébe az „– a  fogyasztónak nem minősülő 

ügyfél által kötegelten benyújtott fizetési kérelem kivételével – a fizetési kérelmet” szöveg lép.

7. §  Ez a rendelet 2020. október 1-jén lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 30/2020. (IX. 16.) MNB rendelete
a rendszerszintű likviditási kockázatok csökkentése érdekében szükséges követelményeket meghatározó 
egyes MNB rendeletek, valamint a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank 
alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló  
37/2019. (XI. 19.) MNB rendelet módosításáról

A  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 171.  § (1)  bekezdés k)  pont kc)  alpontjában foglalt felhatalmazás 
alapján, a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 4.  § (7)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a  4.  § tekintetében a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 171.  § (1)  bekezdés i)  pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján, a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 4.  § (6)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. §  A hitelintézetek devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról, valamint a pénz- és hitelpiaci szervezetek 
által a  jegybanki információs  rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása 
érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 43/2013. (XII. 29.) MNB  rendelet módosításáról 
szóló 14/2014. (V. 19.) MNB rendelet [a továbbiakban: 14/2014. (V. 19.) MNB rendelet] 1. melléklete az 1. melléklet 
szerint módosul.

2. §  A  hitelintézetek eszközei és forrásai közötti általános denominációs összhang szabályozásáról szóló 
25/2015. (VII. 30.) MNB rendelet 2. § (2) bekezdésében a „0,1-es” szövegrész helyébe a „0,15-os” szöveg lép.

3. § (1) A  pénzügyi vállalatoktól származó források hitelintézetek általi igénybevételének szabályozásáról szóló 
10/2018.  (III.  27.) MNB  rendelet [a  továbbiakban: 10/2018. (III. 27.) MNB  rendelet] 2.  §-a a  következő 9a.  ponttal 
egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„9a. pénzügyi derivatívák valós értéke: a pénzügyi derivatíváknak a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen 
a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 
MNB rendelet szerinti, az M01 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásban ekként jelentett értékei;”

 (2) A 10/2018. (III. 27.) MNB rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  bankközi finanszírozási mutatót a  hitelintézet által a  Magyar Nemzeti Bank számára teljesített, a  Magyar 
Nemzeti Bank elnökének  rendeletében, illetve a  Magyar Nemzeti Bank hatósági határozatában előírt 
adatszolgáltatás alapján kell kiszámítani.”

 (3) A 10/2018. (III. 27.) MNB rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
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4. §  A  jegybanki információs  rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében 
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 37/2019. (XI. 19.) MNB  rendelet 2.  melléklete a  3.  melléklet 
szerint módosul.

5. §  Hatályát veszti a 14/2014. (V. 19.) MNB rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 1.1–1.5. sora.

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

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet a 30/2020. (IX. 16.) MNB rendelethez

A 14/2014. (V. 19.) MNB rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő sor lép:

(Beszámítandó elemek Súlyok)

1.
1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú devizabetétek és 
devizakötelezettségek

100%

2. melléklet a 30/2020. (IX. 16.) MNB rendelethez

A 10/2018. (III. 27.) MNB rendelet 1. melléklet 3. pontja a következő m) ponttal egészül ki:
(A bankközi finanszírozási mutató számlálójában a  pénzügyi vállalattól származó következő forrásokat nem kell 
figyelembe venni:)
„m) a pénzügyi derivatívák valós értéke, amennyiben az a mérleg forrás oldalán került kimutatásra.”

3. melléklet a 30/2020. (IX. 16.) MNB rendelethez

 1. A  jegybanki információs  rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében 
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 37/2019. (XI. 19.) MNB  rendelet 2.  melléklet II.  pontjában 
az L74-es azonosító kódú, „Negyedéves jelentés a bankközi finanszírozási mutatóról” megnevezésű adatszolgáltatás 
(a továbbiakban: L74-es adatszolgáltatás) „Negyedéves jelentés a bankközi finanszírozási mutatóról” megnevezésű 
táblája (táblakód: BFM) és „Negyedéves jelentés a  bankközi finanszírozási mutatóról – konszolidált tételek” 
megnevezésű táblája (táblakód: KONSZBFM) helyébe a következő táblák lépnek:
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MNB azonosító kód: L74

Lejárat 
nélküli vagy 1 

évnél nem 
hosszabb

1 éven túli, 
de 2 évnél 

nem 
hosszabb 

2 éven túli

Lejárat 
nélküli vagy 1 

évnél nem 
hosszabb

1 éven túli, 
de 2 évnél 

nem 
hosszabb 

2 éven túli

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a b c d e f g h i z

001 BFM01 Mentesített források
002 BFM0101 Jelzáloglevél

003 BFM0102 Lakossági jelzáloghitel fedezete mellett kibocsátott, a CRR 129. 
cikke szerinti értékpapír

004 BFM0103 Refinanszírozási jelzáloghitel

005 BFM0104 Önálló zálogjog értékesítése okán fennálló visszavásárlási vételár-
tartozás

006 BFM0105 Speciális intézménytől kapott hitel
007 BFM0106 Hitelintézet külföldi fióktelepétől származó forrás
008 BFM0107 Kibocsátáskor 2 évet meghaladó lejárattal rendelkező kötvény
009 BFM0108 Margin számlák egyenlege

010 BFM0109 Járulékos tőkeelemeknek a CRR 64. cikke szerinti amortizáció 
alkalmazása előtti értéken számított állománya

011 BFM0110 Ugyanazon anyavállalat másik leányvállalatától kapott forrás

012 BFM0111 A hitelintézet anyavállalata által Magyarországon létesített 
fiókteleptől kapott forrás

013 BFM0112
Külföldi hitelintézet magyarországi fióktelepe esetén a külföldi 
hitelintézet egyéb magyarországi fióktelepétől vagy 
leányvállalatától kapott forrás

014 BFM0113 A pénzügyi derivatívák valós értéke, amennyiben az a mérleg forrás 
oldalán került kimutatásra

015 BFM02 Anyabanki források
016 BFM03 Egyéb, LORO típusú számlák
017 BFM04 Egyéb pénzügyi vállalattól kapott forrás (18-1-15-16)
018 BFM05 Összes pénzügyi vállalattól kapott forrás (1+15+16+17)
019 BFM06 Összes kötelezettség
020 BFM07 Bankközi finanszírozási mutató [(15+16+17)/19]

Tilos
Jelmagyarázat

Negyedéves jelentés a bankközi finanszírozási mutatóról

BFM
Negyedéves jelentés a bankközi finanszírozási mutatóról

Nagyságrend: millió forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Forint - Hátralévő lejárat szerint Deviza - Hátralévő lejárat szerint

Összesen 
(a+…+f)

Súlyozott 
összeg Mutató Mód
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MNB azonosító kód: L74

Lejárat 
nélküli vagy 1 

évnél nem 
hosszabb

1 éven túli, 
de 2 évnél 

nem 
hosszabb 

2 éven túli

Lejárat 
nélküli vagy 1 

évnél nem 
hosszabb

1 éven túli, 
de 2 évnél 

nem 
hosszabb 

2 éven túli

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a b c d e f g h i z

001 KONSZBFM01 Mentesített források
002 KONSZBFM0101 Jelzáloglevél

003 KONSZBFM0102 Lakossági jelzáloghitel fedezete mellett kibocsátott, a CRR 129. 
cikke szerinti értékpapír

004 KONSZBFM0103 Refinanszírozási jelzáloghitel

005 KONSZBFM0104 Önálló zálogjog értékesítése okán fennálló visszavásárlási vételár-
tartozás

006 KONSZBFM0105 Speciális intézménytől kapott hitel
007 KONSZBFM0106 Hitelintézet külföldi fióktelepétől származó forrás
008 KONSZBFM0107 Kibocsátáskor 2 évet meghaladó lejárattal rendelkező kötvény
009 KONSZBFM0108 Margin számlák egyenlege

010 KONSZBFM0109 Járulékos tőkeelemeknek a CRR 64. cikke szerinti amortizáció 
alkalmazása előtti értéken számított állománya

011 KONSZBFM0110 Ugyanazon anyavállalat másik leányvállalatától kapott forrás

012 KONSZBFM0111 A hitelintézet anyavállalata által Magyarországon létesített 
fiókteleptől kapott forrás

013 KONSZBFM0112
Külföldi hitelintézet magyarországi fióktelepe esetén a külföldi 
hitelintézet egyéb magyarországi fióktelepétől vagy 
leányvállalatától kapott forrás

014 KONSZBFM0113 A pénzügyi derivatívák valós értéke, amennyiben az a mérleg forrás 
oldalán került kimutatásra

015 KONSZBFM02 Anyabanki források
016 KONSZBFM03 Egyéb, LORO típusú számlák
017 KONSZBFM04 Egyéb pénzügyi vállalattól kapott forrás (18-1-15-16)
018 KONSZBFM05 Összes pénzügyi vállalattól kapott forrás (1+15+16+17)
019 KONSZBFM06 Összes kötelezettség
020 KONSZBFM07 Bankközi finanszírozási mutató [(15+16+17)/19]

Tilos

Negyedéves jelentés a bankközi finanszírozási mutatóról

Jelmagyarázat

KONSZBFM
Negyedéves jelentés a bankközi finanszírozási mutatóról - konszolidált tételek

Nagyságrend: millió forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Forint - Hátralévő lejárat szerint Deviza - Hátralévő lejárat szerint

Összesen 
(a+…+f)

Súlyozott 
összeg Mutató Mód
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 2. A  jegybanki információs  rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében 
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 37/2019. (XI. 19.) MNB  rendelet 2.  melléklet II.  pontjában 
az  L74-es adatszolgáltatásra vonatkozó kitöltési előírások II.  pontjában a  „Negyedéves jelentés a  bankközi 
finanszírozási mutatóról” megnevezésű tábla (táblakód:  BFM) kitöltésére vonatkozó részletes előírások „1.  A  sorok 
kitöltésére vonatkozó előírások” című alpontja helyébe a következő alpont lép:
(II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes előírások
BFM tábla: Negyedéves jelentés a bankközi finanszírozási mutatóról)
„1. A sorok kitöltésére vonatkozó előírások:
001.  sor: itt kell jelenteni a  Bfmr. 1.  melléklete 3.  pontja szerinti, pénzügyi vállalattól származó azon forrásokat, 
amelyeket a  bankközi finanszírozási mutató számlálójában nem kell figyelembe venni. A  több jogcímen 
mentesíthető tételeket csak egyszer lehet beszámítani.
002–014.  sor: Az  egyes mentesítési jogcímek „ebből” értelemben töltendők, azaz ha egy tétel több jogcímen 
mentesíthető, akkor minden vonatkozó sorban fel kell tüntetni. Emiatt a  002–014.  sorok összege meghaladhatja 
a 001. sor értékét. Az egyes sorok tartalmára a Bfmr. 1. melléklet 3. pontjában foglalt felsorolás az irányadó.
006.  sor: speciális intézménynek a  CRR 117.  cikk (2)  bekezdésében felsorolt multilaterális fejlesztési bankok és 
a  hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a  hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális 
felügyeletéről, a  2002/87/EK irányelv módosításáról, a  2006/48/EK és a  2006/49/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. június 26-i 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2.  cikk (5)  bekezdésében 
felsorolt, a hivatkozott irányelv hatálya alá nem tartozó intézmények minősülnek.
015.  sor: itt kell jelenteni a  Bfmr. 1.  melléklet 5. a)  pontja szerinti, pénzügyi vállalattól származó forrásokat, 
amelyeket a bankközi finanszírozási mutató számlálójában kedvezményes súllyal kell figyelembe venni.
016. sor: itt kell jelenteni a Bfmr. 1. melléklet 5. b) pontja szerinti, pénzügyi vállalattól származó további forrásokat, 
amelyeket a  bankközi finanszírozási mutató számlálójában kedvezményes súllyal kell figyelembe venni. A  loro 
számlák egyenlegeit csak a  kedvezményben részesíthető összegig kell feltüntetni, az  ezt meghaladó egyenleget 
az egyéb források (017. sor) között kell kimutatni.
017. sor: itt kell jelenteni a pénzügyi vállalattól származó összes forrás, valamint a mentesített források (001. sor), 
az anyabanki források (015. sor), illetve az egyéb loro számlák egyenlegének (016. sor) különbözetét.
018.  sor: itt kell jelenteni a  pénzügyi vállalattól származó összes forrást, amely a  mentesített források (001.  sor), 
az  anyabanki források (015.  sor), az  egyéb loro számlák egyenlegei (016.  sor), valamint az  egyéb pénzügyi 
vállalatoktól kapott források (017. sor) összege.
019. sor: itt kell jelenteni az adatszolgáltató saját tőke nélkül számított összes kötelezettségének értékét.
020.  sor: ebben a  sorban a  Bfmr. szerinti bankközi finanszírozási mutató (BFM) értékét kell jelenteni, amely 
a pénzügyi vállalattól származó források (015. sor +…+ 017. sor) súlyozott összegének, valamint a mérlegfőösszeg 
és a  saját tőke különbségének (019.  sor) a  hányadosa. Az  adatszolgáltatónak a  mutató értékét három tizedesjegy 
pontossággal, százalékpontos formában kell kimutatnia.”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 44/2020. (IX. 16.) AM rendelete
a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból, 
a baromfi genetikai alapokkal foglalkozó innovatív vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás 
igénybevételének részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a  következőket 
rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
a) átmeneti támogatás: az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami 

támogatásnak minősülő és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak 
a  jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i  
2020/C 91 I/01. számú európai bizottsági közlemény 3.1. pontja szerinti támogatás;

b) baromfi genetikai alapok kutatás-fejlesztése: a baromfi állatfajon végzett bármely, a gazdasági tevékenységek 
egységes ágazati osztályozási rendszere (a  továbbiakban: TEÁOR’08) alá tartozó 7211 (biotechnológiai 
kutatás, fejlesztés) tevékenység;

c) elismert tenyésztő szervezet: az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 
szerinti névjegyzékben szereplő, bármely baromfi faj fajtája tekintetében elismert tenyésztőszervezet;

d) baromfi termékpálya termékeit érintő nagykereskedelmi tevékenység: a TEÁOR’08 alá tartozó 4611, 4621, 4623, 
4632 szerinti tevékenységek;

e) foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma: a  Központi Statisztikai Hivatal által a  munkaügyi-statisztikai 
adatszolgáltatáshoz kiadott, a  2019. év első napján hatályos kiadvány szerinti éves szinten számított 
statisztikai állományi létszám azzal, hogy a  kölcsönvett munkaerő a  kölcsönvevőnél figyelembe 
vehető, ha a  kölcsönadó e  létszámot a  kölcsönadott munkaerő nélkül számítja fel, továbbá azzal, hogy 
a  számításnál az  egyéni vállalkozó és az  őstermelő esetében a  munkavállalók között figyelembe kell venni 
az önfoglalkoztatást is;

f ) kapcsolt vállalkozás: a  koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és 
élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének 
általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § 
i) pontja szerinti vállalkozás;

g) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6.  § 
(4a) bekezdése szerinti vállalkozás.

2. Az átmeneti támogatás formája és keretösszege

2. § (1) Az átmeneti támogatás formája egyszeri vissza nem térítendő támogatás.
 (2) Az átmeneti támogatás keretösszege 200 000 000 forint.

3. Az átmeneti támogatás igénybevételének feltételei és mértéke

3. § (1) Átmeneti támogatás igénybevételére az a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, baromfi 
termékpálya termékeit érintő nagykereskedelemi tevékenységet elismert tenyésztő szervezetként végző vállalkozás 
(a továbbiakban: kérelmező) jogosult, aki vagy amely
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a) a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28.  § (3)  bekezdése szerinti 
nyilvántartásbavételi kötelezettségének eleget tett, és a  28.  § (3a)  bekezdésének megfelelően az  átmeneti 
támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre 
nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel;

b) az átmeneti támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
ba) nem áll felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás vagy csődeljárás alatt,
bb) megfelel az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.  § (1)  bekezdés a) és c)  pontjában 

foglalt követelményeknek,
bc) vállalja, hogy a támogatott tevékenységét legalább 2020. december 31-éig fenntartja;

c) az átmeneti támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik
ca) arról, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
cb) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás 

alapján általa és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban már igénybe 
vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban kifejezve,

cc) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,
cd) kapcsolt vállalkozás esetén a kapcsolt vállalkozás adatairól (név, adószám, ügyfél-azonosító),
ce) a  számviteli bizonylatok alapján a  baromfi termékpálya termékeit érintő nagykereskedelmi 

tevékenységből származó 2019. évi árbevételének és a 2019. évi teljes árbevételének hányadosáról 
négy tizedesjegy pontossággal, a matematikai kerekítés szabályait alkalmazva,

cf ) az  általa a  2019. évben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámáról négy tizedesjegy 
pontossággal, a matematikai kerekítés szabályait alkalmazva,

cg) arról, hogy az  1.  § b)  pontja szerinti, valamint a  baromfi termékpálya termékeit érintő 
nagykereskedelmi tevékenységet folytat és

ch) a b) pontban foglaltakról; és
d) a  számviteli bizonylatok alapján igazolja, hogy a  baromfi genetikai alapok kutatás-fejlesztésből származó 

kiadása a 2018. vagy a 2019. év tekintetében eléri a 10 000 000 forintot.
 (2) Az  átmeneti támogatás alapja a  kérelmező élőállat nagykereskedelmi tevékenysége keretében foglalkoztatottak 

száma, amelyet az  (1)  bekezdés c)  pont ce)  alpontja szerinti hányados és az  igénylő által a  2019. évben 
foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámának szorzata alapján kell meghatározni.

 (3) Az  átmeneti támogatás mértéke – a  támogatás alapját képező állományba tartozó – foglalkoztatottanként 
legfeljebb 1 500 000 forint.

 (4) Az  átmeneti támogatás összege kérelmezőnként – figyelemmel a  kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások 
által igénybe vett támogatási összegekre is – nem haladhatja meg a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés 
b) pontjában meghatározott összeget.

4. Az átmeneti támogatási kérelem

4. § (1) Az  átmeneti támogatási kérelem 2020. szeptember 21. és 2020. szeptember 28. között elektronikus úton, 
ügyfélkapus azonosítást követően az  erre a  célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus felületen keresztül 
nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár).

 (2) Egy kérelmező kizárólag egy átmeneti támogatási kérelmet nyújthat be.
 (3) Az átmeneti támogatási kérelem tartalmazza

a) a kérelmező ügyfél-azonosító számát és
b) a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatokat.

 (4) Az átmeneti támogatási kérelemhez mellékelni kell a 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti, a baromfi genetikai alapok 
kutatás-fejlesztésből származó kiadás összegének igazolására szolgáló számviteli bizonylatokat.

 (5) Az  eljárás során minden dokumentumot, így a  hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a  felügyeleti 
eljárás kivételével – a  jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a  továbbiakban: beadvány) is 
az  elektronikus felületen keresztül kell benyújtani. A  nem elektronikus felületen keresztül benyújtott beadvány 
a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

 (6) Ha az  eljárási cselekmények elektronikus úton történő teljesítése során a  kérelmező helyett és nevében 
meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással 
elérhető elektronikus felületet használja az  eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A  meghatalmazott 
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útján történő eljárásra az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a  központi költségvetésből 
finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.)  
FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

 (7) Az  átmeneti támogatási kérelem a  benyújtását követő naptól számított két napon belül, de legkésőbb 
az  (1)  bekezdésben meghatározott benyújtási határidő végéig az  elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül 
módosítható. Módosítás esetén az  utolsó átmeneti támogatási kérelmet kell elbírálni. Az  átmeneti támogatási 
kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.

5. Az átmeneti támogatás kifizetése

5. § (1) Az átmeneti támogatást a Kincstár legkésőbb 2020. december 31-éig folyósítja a kérelmező részére.
 (2) A  forintban meghatározott összegek euróra történő átszámításánál az  átmeneti támogatási kérelem benyújtási 

hónapjának első napján érvényes, az  Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal 
meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.

 (3) Ha a  jogos igények együttesen meghaladják a  2.  § (2)  bekezdésében meghatározott keretösszeget, akkor 
a  rendelkezésre álló forrást a  benyújtott átmeneti támogatási kérelmekben foglalt jogos igények között egyenlő 
arányban kell felosztani.

6. Záró rendelkezések

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

7. §  Ez a  rendelet az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami támogatásnak 
minősülő és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-
járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01. számú európai 
bizottsági közlemény hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

A belügyminiszter 34/2020. (IX. 16.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, 
azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról szóló  
58/2015. (X. 27.) BM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés m)  pont mb)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 20.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm.  rendelet 
116.  § 18.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró innovációs és technológiai miniszterrel egyetértésben – 
a következőket rendelem el:

1. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok 
forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról szóló 58/2015. (X. 27.) BM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1/A. § E rendelet alkalmazásában
a) fedélzeti adatbusz: a  jármű vezérlő eszközeinek elektronikus kommunikációját biztosító szimmetrikus vagy 
aszimmetrikus kétvezetékes áramkör;
b) járműkövető rendszer alkalmazás: a  járműben elhelyezett telematikai eszköz által továbbított járműforgalmazási 
adatok (elsősorban a jármű geopozíciója, igénybevételi módja, megkülönböztető jelzést adó berendezés aktív vagy 
inaktív állapota, gépjárművezető személye) rögzítését és feldolgozását végző informatikai alkalmazás;
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c) jóváhagyó jegyzőkönyv: az  átszerelést végrehajtó kiképzett szakszemélyzet által írásban vagy elektronikus 
formában kiállított dokumentum, amely az  átszerelés időpontját, helyszínét, az  átszerelést végrehajtó 
szakszemélyzet adatait, a  jármű egyedi beazonosíthatóságát biztosító adatokat, az  átszereléssel történt 
funkcióváltás leírását (a korábbi és az új funkció ismertetése), az átszerelés során elvégzett feladatokat tartalmazza;
d) kényszerszállító jármű: olyan jármű, amelynek kizárólagos vagy elsődleges rendeltetése a  személyi szabadságot 
korlátozó intézkedések alá vont személyek szállítása;
e) különleges helyzet: az Alaptörvényben meghatározott különleges jogrend formái;
f ) sebesültszállító jármű: a  többcélú személyszállító járműből átszereléssel kialakított jármű, amely kétszintes 
elrendezéssel alkalmas tizenkét darab, a  Magyar Honvédségnél rendszeresített hordágy befogadására és 
az egészségügyi szakszemélyzet elhelyezésére;
g) telematikai eszköz: a  telematikai eszköz a  készre szerelt egységcsomagból és a  perifériákból épül fel; 
az egységcsomag a rendvédelmi szervre jellemző SIM kártyával, szoftverrel és fedélzeti egység-azonosítóval ellátott, 
a rendvédelmi szerv által meghatározott konfigurációk és igényelt funkcionalitás eléréséhez szükséges alapegység 
a perifériák nélkül; a perifériák a kiegészítők és a tartozékok együtt.
h) többcélú személyszállító jármű: a rendeltetésszerű használat során közutat is igénybe vevő, a rendvédelmi szervnél 
üzemeltetett M3 kategóriájú, legalább negyven fő ülő utas és egy fő gépkocsivezető befogadóképességű jármű, 
amely különleges helyzet fennállása esetén sebesültszállító vagy törzsvezetési pont járművé történő átszereléssel 
többféle rendvédelmi feladat ellátására alkalmas, és a különleges helyzet megszűnését követően eredeti funkciója 
visszaállítható;
i) törzsvezetési pont jármű: a  többcélú személyszállító járműből átszereléssel kialakított jármű, amely alkalmas 
speciális kommunikációs és elektronikus eszközök fogadására és adatok továbbítására, számítógépes munkahelyek 
kialakítására.”

2. §  Az R. 6. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A jármű méretétől függően bármely karosszéria eleme ellátható:)
„c) büntetés-végrehajtási szolgálati jármű esetében piros, sárga, szürke”
(fényvisszaverő jelzéssel is.)

3. §  Az R. 7/B. § (10) bekezdése a következő f )–h) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben meghatározott követelmény alól az egyes rendvédelmi szerveket irányító miniszter felmentést adhat 
szervezetirányítói hatáskörben]
„f ) a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII.  törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 70.  § (1)  bekezdése szerint az  országos 
parancsnok és az országos főigazgató részére személyes gépkocsihasználatra biztosított jármű,
g) az 5000 km éves futásteljesítményt a felmentést megelőző három év átlagában el nem érő jármű,
h) a 100 üzemóra éves teljesítményt a felmentést megelőző három év átlagában el nem érő jármű.”
(esetében, ha azt a feladat jellege szükségessé teszi).

4. §  Az R. 9/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  közúti járművekre, a  közúti járművekbe szerelhető alkatrészekre, illetve a  közúti járműveknél használatos 
tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról és ezen előírások alapján kibocsátott 
jóváhagyások, kölcsönös elismerések feltételeiről szóló ENSZ–EGB 107. számú Előírásban (a továbbiakban:  
ENSZ–EGB 107. számú Előírás) foglaltakat az  ENSZ–EGB 107. számú Előírás 1. alcím 1.2.  pont 1.2.1.  alpontja 
értelmében a kényszerszállító járművekre nem kell alkalmazni.”

5. §  Az R. a következő 4/B. és 4/C. alcímmel egészül ki:
„4/B. A rendvédelmi szerv által üzemben tartott többcélú személyszállító járműre vonatkozó műszaki 
követelmények
9/E. § (1) A többcélú személyszállító járműben rögzítési pontokat – ideértve a biztonsági öv rögzítő pontokat is – 
és csatlakozó elemeket kell kialakítani, amelyek lehetővé teszik a sebesültszállító vagy törzsvezetési pont járművé 
történő átszerelését.
(2) A  többcélú személyszállító jármű sebesültszállító vagy törzsvezetési pont járművé történő átszerelhetőségét, 
műszaki, szilárdsági, közlekedés-biztonsági megfelelőségét akkreditált intézet igazolhatja.
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(3) A többcélú személyszállító jármű
a) a közlekedési hatóság által kiadott forgalomba helyezési engedéllyel helyezhető forgalomba, vagy
b) – már forgalomba helyezett jármű esetében – a  közlekedési hatóság által kiadott előzetes átalakítási engedély 
alapján hozható létre.
(4) A  már forgalomba helyezett, utólag átalakított többcélú személyszállító jármű esetében az  időszakos műszaki 
vizsgálati kötelezettséget kizárólag a  jármű forgalmi engedélyében szereplő érvényességi időpontban kell 
teljesíteni, az átszerelt járművet az átszerelés miatt időszakos vizsgálatnak soron kívül nem kell alávetni.
(5) A többcélú személyszállító járművet a gyors átszerelhetőség érdekében úgy kell kialakítani, hogy az átszerelést 
négy fő kiképzett szakember – személyenként négy óra munkaidővel számolva – el tudja végezni.
(6) A  többcélú személyszállító járműben a  sebesültszállító járművé történő átszerelhetőség érdekében 
hordágyrögzítési pontokat kell kialakítani. A  hordágyrögzítési pontoknak meg kell felelnie az  MSZ EN 1789+A2 
szabvány mechanikai szilárdsági követelményeinek, vagy az  abban meghatározott követelményekkel legalább 
egyenértékűnek kell lennie. A hordágyrögzítés megfelelőségét akkreditált intézet által kiállított, megfelelést igazoló 
jegyzőkönyvvel kell igazolni.
4/C. A rendvédelmi szerv által üzemben tartott többcélú személyszállító járműre vonatkozó egyéb 
előírások
9/F. § (1) A többcélú személyszállító jármű átszerelését kiképzett szakszemélyzet végzi előzetes elrendelés alapján. 
Az átszerelésről jóváhagyó jegyzőkönyvet kell készíteni az elrendelő személy ellenjegyzésével.
(2) A  többcélú személyszállító jármű vezetéséhez a  járművezetőnek PÁV II. jogosultsággal vagy a  belügyi szerv 
által használt szolgálati gépjárművet és szolgálati hajót vezető és a  gépjárművezetést oktató személy képzési 
követelményeinek megállapításáról szóló 18/2016. (VIII. 16.) BM utasítás (a továbbiakban: Képzési Utasítás) 4.  § 
f )  pontja szerinti képzés elvégzését igazoló érvényes okmánnyal kell rendelkeznie. A  többcélú személyszállító 
jármű sebesültszállító járműként történő igénybevétele esetén a megkülönböztető jelzést nem kell alkalmazni, de 
megkülönböztető jelzést adó berendezés használata esetén a  jármű vezetésére vonatkozóan a  Képzési Utasítás 
41. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.
(3) A sebesültszállító vagy törzsvezetési pont jármű forgalomba helyezését, valamint időszakos műszaki vizsgálatát 
az M3 járműkategóriára vonatkozó előírások szerint kell végrehajtani, és a forgalomba helyezési eljárásban, valamint 
a  műszaki vizsgálat során a  típusengedélyt, a  hordágyrögzítési pont kialakításának megfelelőségét igazoló, 
akkreditált intézet által kiállított igazoló jegyzőkönyvet, továbbá az átszerelést jóváhagyó jegyzőkönyvet is be kell 
mutatni.”

6. §  Az R. a következő 13. §-sal egészül ki:
„13.  § Az  1/A.  §, a  6.  § (3)  bekezdés c)  pontja, a  9/E.  § és a  9/F.  §, valamint a  2.  melléklet 3.  pont d)–f )  alpontjai 
tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal 
kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”

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

8. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

9. §  E rendelet tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 
2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 34/2020. (IX. 16.) BM rendelethez

Az R. 2. melléklet 3. pontja a következő d)–f ) alponttal egészül ki:
[A közúti forgalomban részt vevő M2, M3 járműkategóriájú (autóbusz) kényszerszállító jármű tekintetében az  alábbi 
szabályokat kell alkalmazni:]
„d) az  M3 járműkategóriájú kényszerszállító jármű egy légterű felügyelői és cellaterének vészkijárataként a  hátsó 
–  tengelyek közötti – utas ajtót, valamint a  minimum 500×700 mm szabad nyílásméretű tetőszellőzőt kell 
figyelembe venni;
e) az  M3 járműkategóriájú kényszerszállító jármű csoportos elkülönítő terének vészkijárataként a  speciális 
szerszámmal bontható rácsozatú tetőszellőzőt kell figyelembe venni;
f ) a  gépkocsivezető számára műszaki megoldással biztosítani kell, hogy az  M3 járműkategóriájú kényszerszállító 
jármű külső vésznyitóit kapcsoló segítségével hatástalaníthassa.”

Az emberi erőforrások minisztere 33/2020. (IX. 16.) EMMI rendelete
az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló  
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet és az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-
szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági 
feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló  
9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés g)  pont ga)  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 2. alcím, valamint a  2.  melléklet tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § 
(6)  bekezdés f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

1. § (1) Az  egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) 
ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Az egészségügyi szolgáltatónak biztosítani kell)
„g) telemedicina útján nyújtott egészségügyi szolgáltatás esetén a  szolgáltatás nyújtásához a  szolgáltató 
részéről szükséges infokommunikációs eszközt, illetve az  adott ellátáshoz szükséges orvostechnikai eszközöket, 
telemedicina ellátásra vonatkozó eljárásrendet és betegtájékoztatót.”

 (2) Az R1. 3. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) Ha az  (1)  bekezdés g)  pontja szerinti szolgáltatás internetkapcsolat keretében valósul meg, biztosítani kell 
a  szélessávú internetkapcsolatot, a megfelelő, stabil adatátvitelt és adatbiztonságot, vírusvédelmet. Ha jogszabály 
az  adott egészségügyi eljáráshoz videokapcsolat alkalmazását írja elő, akkor az  infokommunikációs eszköz alatt 
ezen eszközöket is érteni kell. A beteg egyértelmű azonosításáról a szolgáltató gondoskodik.”

2. §  Az R1. 9. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A hagyományos személyes találkozáson alapuló tevékenységek – így az orvos vagy egészségügyi szakdolgozó 
és a beteg közötti konzultáció, illetve az orvos és orvos közötti konzílium – mellett az adott szakterület szakorvosa, 
egészségügyi szakdolgozója kompetenciájában egészségügyi adatok infokommunikációs eszköz útján történő 
továbbítása révén, az  egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 
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törvény előírásainak megfelelően, személyes jelenlét nélkül is, ha az ellátás sajátosságai és orvosszakmai megítélése 
lehetővé teszik
a) diagnózist, terápiás javaslatot állíthat fel,
b) tanácsadást, konzultációt végezhet,
c) betegirányítást láthat el,
d) beutalót adhat,
e) gondozást láthat el,
f ) terápiát, rehabilitációs tevékenységet végezhet,
g) gyógyszert írhat fel,
h) elektronikus vényen rendelhető gyógyászati segédeszközt írhat fel, az  adott tevékenység végzéséhez 
e rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén.”

3. §  Az R1. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek 
meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és 
szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló  
9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

4. §  Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, 
az  igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a  teljesítmények 
elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel 
egészül ki:
„(5) Ha az  egészségügyi szolgáltató az  egészségügyi szolgáltatást telemedicina útján nyújtja, abban az  esetben 
az elszámolásnak nem feltétele a beteg személyes megjelenése az egészségügyi szolgáltatónál.
(6) A  telemedicina útján nyújtott egészségügyi szolgáltatás T = telemedicinális ellátás ellátási típusként 
jelenthetőek.”

5. §  Az R2. 7. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Azokat az eljárásokat, amelyek telemedicinális ellátás keretében is elszámolhatóak, a 6. melléklet tartalmazza.”

6. §  Az R2. a következő 17. §-sal egészül ki:
„17. § Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) 
ESZCSM rendelet és az  Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek 
meghatározásáról, az  igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint 
a  teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 33/2020. (IX. 16.) 
EMMI rendelettel megállapított 6. mellékletben foglalt táblázat 1. sora szerinti egészségügyi eljárás a 2020. októberi 
teljesítményektől kezdve számolható el telemedicinális ellátás keretében.”

7. §  Az R2. a 2. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

8. §  Az R2.
a) 2.  melléklet I.  pontjában foglalt táblázat „11302” megjelölésű sorában a  „konzílium a  rendelőn kívül” 

szövegrész helyébe a „konzílium a rendelőn kívül vagy telemedicina keretében” szöveg,
b) 3. melléklet „11302” megjelölésű részében

ba) a „konzílium a rendelőn kívül” szövegrész helyébe a „konzílium a rendelőn kívül vagy telemedicina 
keretében” szöveg,

bb) a „technikailag” szövegrész helyébe a „vagy telemedicina keretében, technikailag” szöveg
lép.
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3. Záró rendelkezések

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

10. §  A rendelet tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 
(EU) 2015/1535 parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 33/2020. (IX. 16.) EMMI rendelethez

Az R1. „HÁZIORVOSI ELLÁTÁS” megjelölésű rész „Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás minimumfeltételei” 
megjelölésű táblázat „Felszerelések – több szolgáltató közös használatában is” megjelölésű része a következő sorral 
egészül ki:

(Felnőtt

6301

Gyermek

6302

Vegyes

6303

Tárgyi feltételek:

Helyiség

Felszerelések – több szolgáltató közös használatában is)

Távkonzultáció nyújtására alkalmas telefon, mobiltelefon vagy 
számítógép széles sávú internetkapcsolattal

X X X

2. melléklet a 33/2020. (IX. 16.) EMMI rendelethez
„6. melléklet a 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelethez

Telemedicinális ellátás keretében is elszámolható eljárások

A B

OENO kód Egészségügyi eljárás

1. 11302 Kontrollvizsgálat, konzílium a rendelőn kívül vagy telemedicina keretében

2. 12074 EEG telemetriával

3. 12604 EKG telemetriával

4. 12607 Transztelefonikus EKG alkalmazása akut kardiális kórképekben

5. 12608 Transztelefonikus EKG alkalmazása posztoperatív kardiális kórképekben

6. 12609 Transztelefonikus EKG elektív esetekben

7. 12611 Transztelefonikus EKG alkalmazása akut kardiális kórképekben mentési feladatok ellátása során

8. 29004 Vastagbélszűrés során telepatológiával küldött minta előkészítése és küldése

9. 29005 Vastagbélszűrés során telepatológiával küldött minta értékelése

10. 29006 Kiegészítő pontszám vastagbélszűrés keretében történő másod szakvélemény kiadása esetén

11. 31060 Teleradiographia dentalis

12. 89614 Fájásmonitorizálás és számítógépes értékelése/eset

13. 96003 Dokumentált pszichiátriai tanácsadás telefonon

Megjegyzés: A  „T” ellátási kategóriában jelenthető eljárások, beavatkozások elszámolási szabályai, amennyiben 
azok nincsenek külön meghatározva, megegyeznek a  személyes jelenléten alapuló ellátásban jelentett ellátások, 
beavatkozások elszámolási szabályaival.”
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A külgazdasági és külügyminiszter 14/2020. (IX. 16.) KKM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet Nemzeti 
Exportvédelmi Programmal összefüggő módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet 17.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet (a továbbiakban: 
KKM rendelet) 3. § h) pontja a következő he)–hi) alponttal egészül ki:
[E rendelet szerinti, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti 
állami támogatás esetében az 1. melléklet szerinti táblázat
6–8. sora alapján]
„he) az  Európai Bizottság C(2020) 3951 final számú, 2020. június 8-i határozata szerinti, a  40/A–C.  § feltételeinek 
megfelelő támogatás,
hf ) a  651/2014/EU bizottsági rendelet 18.  cikke szerinti, kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott 
támogatás,
hg) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 19. cikke szerinti, kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott 
támogatás,
hh) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikke szerinti induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás,
hi) a  651/2014/EU bizottsági rendelet 41.  cikke szerinti, megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási 
támogatás,”

 (2) A KKM rendelet 3. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet szerinti, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti 
állami támogatás esetében az 1. melléklet szerinti táblázat]
„j) 31. sora alapján az  Európai Bizottság C(2020) 3951 final számú 2020. június 8-i határozata szerinti, a  40/A–C.  § 
feltételeinek megfelelő támogatás nyújtható.”

2. § (1) A KKM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nem ítélhető meg e rendelet alapján
a) a  651/2014/EU bizottsági rendelet vagy a  702/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás azon szervezet 
részére, amely az  Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére 
kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget,
b) a  702/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a) bekezdése szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás az Atr. 6. § (4a)–(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetben 
levő vállalkozás részére, kivéve azt a  vállalkozást, amely 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 
2020. január 1. és június 30. között nehéz helyzetbe került.”

 (2) A KKM rendelet 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Nem ítélhető meg e rendelet alapján)
„a) a  halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az  1184/2006/EK és az  1224/2009/EK 
tanácsi rendelet módosításáról, valamint a  104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek 
termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez csekély összegű támogatás, mezőgazdasági csekély összegű 
támogatás és regionális beruházási támogatás, kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás, 
kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás, mezőgazdasági termékek feldolgozásával 
és mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás, valamint elsődleges 
mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy 
immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás és megújuló energiához nyújtott beruházási 
támogatás,
b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez csekély összegű támogatás, kis- és középvállalkozás vásáron való 
részvételéhez nyújtott támogatás, mezőgazdasági termékek feldolgozásával és mezőgazdasági termékek 
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forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás, regionális beruházási támogatás, induló 
vállalkozásnak nyújtott támogatás és megújuló energiához nyújtott beruházási támogatás,”

 (3) A KKM rendelet 5. § (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(Nem ítélhető meg e rendelet alapján)
„k) a  651/2014/EU bizottsági rendelet és a  702/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás a  651/2014/EU 
bizottsági rendelet 4. cikkében vagy a 702/2014/EU bizottsági rendelet 4. cikkében rögzített bejelentési határértéket 
meghaladó mértékben.”

3. §  A KKM rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.  § E  rendelet alapján regionális beruházási támogatás esetén 2021. december 31-ig, mezőgazdasági termékek 
feldolgozásával és a  mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás 
és elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi 
eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás esetén 2020. december  31-ig, 
mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetén 2028. június 30-ig, csekély összegű támogatás, induló 
vállalkozásnak nyújtott támogatás, megújuló energiához nyújtott beruházási támogatás, kutatás-fejlesztési 
támogatás, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás, valamint a  651/2014/EU bizottsági 
rendelet 11. szakasz 53.  cikke szerinti kultúrát és a  kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás esetén 
2024. június 30-ig lehet támogatási döntést hozni.”

4. §  A KKM rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő 
vállalkozások részére az  1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági csekély összegű 
támogatás (e § vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg 
a  25  000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az  1408/2013/EU bizottsági rendelet 3.  cikk 
(3a) bekezdés a)–b) pontjait, a 3. cikk (8) és (9) bekezdését és 5. cikkét.”

5. §  A KKM rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Regionális beruházási támogatás, kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás, kis- és 
középvállalkozás részére vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás, mezőgazdasági termékek feldolgozásával 
és a  mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás, valamint 
elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre 
vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás, megújuló energiához nyújtott beruházási 
támogatás, kutatás-fejlesztési támogatás és kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás csak 
akkor ítélhető meg, ha a  kedvezményezett a  651/2014/EU bizottsági rendelet 6.  cikk (2)  bekezdésében vagy  
a 702/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó 
támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.”

6. §  A KKM rendelet 15. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  2020. január 1. és 2021. június 30. között megszűnt munkahelyek a  2019. december 31-én vagy azt 
megelőzően tett, a (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás szempontjából nem eredményeznek áttelepítést.”

7. §  A KKM rendelet a következő 17/A. és 17/B. §-sal egészül ki:
„17/A. § (1) A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetén a támogatási intenzitás nem 
haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
(2) A  kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás keretében a  külső szakértő által nyújtott 
tanácsadási szolgáltatás költsége számolható el azzal, hogy az  érintett szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy 
időszakosan visszatérő tevékenység, és nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez, különösen 
folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz vagy hirdetéshez.
17/B. § (1) A kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás esetén a támogatási intenzitás 
nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
(2) A  kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás keretében a  vállalkozásnak valamely 
kiállításon vagy vásáron való részvételekor felmerülő, a kiállítóhelyiség bérletével, felállításával és működtetésével 
kapcsolatos költség számolható el.”
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8. §  A KKM rendelet 40/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  határon átnyúló együttműködésben érintett és a  világjárvány miatt nehéz helyzetbe került magyarországi 
vállalkozások beruházásainak támogatása és a  világjárvány miatt nehéz helyzetbe került magyarországi 
vállalkozások Nemzeti Exportvédelmi Program keretében megvalósuló támogatása (a 40/A–40/C. § vonatkozásában 
a  továbbiakban együtt: támogatás) az  EUMSz 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, 
és az  Európai Bizottságnak a  világjárvány idején a  gazdaság segítése érdekében bevezethető állami átmeneti 
támogatási intézkedésekre vonatkozó átmeneti keretszabályra vonatkozó közlemény (a továbbiakban: Közlemény) 
3.1. szakaszának szabályaival, valamint az Európai Bizottság C(2020) 3951 final számú, 2020. június 8-i határozatával 
összhangban nyújtható.”

9. § (1) A KKM rendelet 40/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  támogatás a  határon átnyúló együttműködésben érintett és a  világjárvány miatt nehéz helyzetbe került, 
Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások beruházásainak támogatása, 
vagy külpiaci tevékenységet folytató és a  világjárvány miatt nehéz helyzetbe került, Magyarországon székhellyel, 
telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások Nemzeti Exportvédelmi Program keretében támogatható 
külpiaci programjainak megvalósítása érdekében nyújtható.”

 (2) A KKM rendelet 40/B. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatást az a vállalkozás veheti igénybe, amely)
„d) vállalja, hogy a  támogatásból határon átnyúló együttműködés keretében beruházást vagy a  Nemzeti 
Exportvédelmi Program keretében támogatható külpiaci programot valósít meg,”

 (3) A KKM rendelet 40/B. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  (2)  bekezdés a)  pontjától eltérően támogatás nyújtható azon mikro- vagy kisvállalkozás számára, amely 
2019.  december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, feltéve, ha a  támogatási döntés 
időpontjában nem áll az  Atr. 6.  § (4a)  bekezdés c)  pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá az  Atr. 6.  § 
(4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.”

10. § (1) A KKM rendelet 40/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  támogatás támogatástartalma a  Közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt 
vállalkozásonként – az  adott tagállamban lévő vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem 
haladhatja meg a 800 000 eurónak – az Atr. 2. § 6d. pontja szerinti halászati és akvakultúra-termékek termeléséhez, 
feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támogatás esetén a  120  000 eurónak – megfelelő forintösszeget 
azzal, hogy a  támogatás összege a  határon átnyúló együttműködés keretében nyújtott beruházási támogatásnál 
a  beruházás értékének, a  Nemzeti Exportvédelmi Program keretében támogatható külpiaci programok 
megvalósítása érdekében nyújtott támogatás esetén az elszámolható költségeknek maximum 60%-a lehet.”

 (2) A KKM rendelet 40/C. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  százezer eurónak – mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások, továbbá 
halászati és akvakultúra-ágazatban tevékeny vállalkozások esetén a  tízezer eurónak – megfelelő forintösszeget 
meghaladó támogatástartalmú egyedi támogatásoknak az  Atr. 6.  melléklete szerinti adatait a  Közlemény 
alapján közzé kell tenni az  Európai Bizottság közzétételi adatbázisában. Erre figyelemmel a  támogatást nyújtó 
2021. február 1-ig továbbítja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet 
részére a támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait.”

11. §  A KKM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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1. melléklet a 14/2020. (IX. 16.) KKM rendelethez

A KKM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő sor lép:

  (A B C D E F G H I J K L M N O

1
Áht. 

azonosító
Címnév

Alcím 

név

Jogcím 

csop. 

név

Jogcím- 

név
Előirányzat célja

Kifizetésben 

részesülők köre

Támogatás 

biztosításának 

módja

Támogatási 

előleg

Rendelkezésre bocsátás 

módja

Vissza-

fizetés 

határ-

ideje

Biztosíték
Kezelő 

szerv

Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 

forrásból 

finanszírozott 

költségvetési 

támogatás 

közreműködő 

szervezete

2   Fejezeti kezelésű előirányzatok

3     Célelőirányzatok)

6 297346

Külgazdaság 

fejlesztési 

célelőirányzat

Az előirányzat a hazai vállalkozások külföldi 

befektetéseinek támogatását, beruházási 

lehetőségeinek bővítését, a magyar 

beszállítói háttér fejlesztését, a magyar 

export növekedését, hazai vállalkozások 

számára új üzleti lehetőségek felkutatását, 

a magyar termékek és szolgáltatások 

versenyképességének javítását, a kis- és 

középvállalkozások külpiaci értékesítését, 

valamint a Nemzeti Exportvédelmi Program 

végrehajtását segíti elő. A minisztérium 

kereskedelemfejlesztési feladatainak ellátása 

is ezen előirányzat terhére valósul meg. 

Az előirányzat biztosítja a HEPA Magyar 

Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

közfeladat-ellátásához szükséges fedezetet 

közszolgáltatási vagy támogatási szerződés 

formájában. Az előirányzat az előző évek 

költségvetési maradvány lebonyolítását 

tartalmazza a Nemzetközi Befektetéseket 

Támogató célelőirányzat támogatási 

szerződései esetében. Az előirányzat 

biztosítja az előirányzat céljával összefüggő 

kiadások fedezetét.

gazdasági 

társaság, civil 

szervezet, 

közalapítvány, 

társulás, egyéni 

vállalkozó, 

köztestület, 

szövetkezet, 

költségvetési 

szerv

pályázati úton, 

egyedi írásos 

kérelemre, 

egyedi döntés 

alapján, 

támogatási 

szerződéssel 

vagy támogatói 

okirattal 

előleg 

biztosítható

költségvetési 

támogatás esetén 

egy összegben 

vagy részletekben, 

teljesítésarányosan,

egyéb kifizetés esetén 

közvetlen kifizetéssel 

egy összegben 

vagy részletekben, 

teljesítésarányosan, 

közszolgáltatási 

szerződéssel; 

előirányzat- 

átcsoportosítással

az Ávr. 84. § 

(2) bekezdés a) pontja 

szerinti felhatalmazó 

nyilatkozat

lehetséges
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 421/2020. (IX. 16.) KE határozata
dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. § 
(2)  bekezdés c)  pontja, 59.  § (1)  bekezdés b)  pontja, 68.  § (1)  bekezdés a)  pontja és 68.  § (2)  bekezdése alapján 
–  a  honvédelmi miniszter előterjesztésére – megállapítom, hogy Pető István László dandártábornok hivatásos 
szolgálati viszonya 2020. szeptember 15-ei hatállyal, a törvény erejénél fogva megszűnik.

Budapest, 2020. szeptember 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. szeptember 11.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/03521-2/2020.

A Kormány 1586/2020. (IX. 16.) Korm. határozata
a COVID-19 világjárvánnyal összefüggő lélegeztetőgép-készlet magyarországi raktárbázisának 
kialakításával kapcsolatos feladatok forrásának biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért a  COVID-19 világjárvánnyal összefüggő lélegeztetőgép-készlet magyarországi raktárbázisának 

rescEU pályázat keretében történő kialakításával kapcsolatos önrész finanszírozásával és a  költségek részbeni 
megelőlegezésével;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pont szerinti beruházást terhelő általános forgalmi 
adó fedezetéül 1 486 701 372 forint biztosításáról a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 
2019. évi LXXI. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 12. BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2020. november 30.

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pont szerinti beruházáshoz kapcsolódó előfinanszírozás 
fedezetéül 1 101 260 263 forint biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 12. BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság cím javára.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2020. november 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



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: Németh Balázs ügyvezető.
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	a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról
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	A belügyminiszter 34/2020. (IX. 16.) BM rendelete
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	Az emberi erőforrások minisztere 33/2020. (IX. 16.) EMMI rendelete
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60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet és az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során 

	A külgazdasági és külügyminiszter 14/2020. (IX. 16.) KKM rendelete
	a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet Nemzeti Exportvédelmi Programmal összefüggő módosításáról
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