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2020. évi ... törvény
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
módosításáról
1. §
A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019.évi LXXI. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés
Központi Tartaléka címről az Operatív Törzs működése ideje alatt, annak javaslata
alapján az államháztartásért felelős miniszter csoportosíthat át, egyéb esetben a kiadási
cím előirányzatának felhasználásáról a Kormány dönt.”
2. §
A Kvtv. 5. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 3. alcím, 6.
Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok jogcímcsoport előirányzat a Kormány
engedélyével túlléphető.”
3. §
A Kvtv. 9. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap
fejezet előirányzatai a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetbe kerültek át, azzal,
hogy az előirányzatok tekintetében a központi kezelésű előirányzatok fedezetének
biztosítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A 2020. évben a foglalkoztatás
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39/A. § (8)
bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.
(2b) A XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetben a Munkahely-megtartási program,
továbbá a 2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása
megnevezésű előirányzatok terhére előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül az
eredeti előirányzaton felül kiadás teljesíthető.”
4. §
A Kvtv. 14. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 5. jogcímcsoport,
3. Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím előirányzata tartalmazza a 2100,0
millió forint finanszírozási előlegre fordítható összeget.”
5. §
A Kvtv. 39. §-a a következő (6)-(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A települési önkormányzat a 2. melléklet I. pont 1. alpont e) pont Üdülőhelyi
feladatok támogatása jogcímen a 2. melléklet I. pont 1. alpont f) pontja szerinti
beszámítással csökkentett és kiegészítéssel növelt összegre nem jogosult.

(7) A települési önkormányzat 2020. december hónapban a 3. melléklet I. pont 14.
Kulturális illetménypótlék jogcímen az 3. melléklet I. pont 14. alpont szabályaitól
eltérően a 2020. november havi támogatással azonos összegű támogatásban részesül.
(8) A 2. melléklet III. pont 2. alpont j) pontja szerinti támogatás esetében és a 2.
melléklet III. pont 3. alpont a) pont aa) alpontjában meghatározottaktól eltérően a
támogatás szempontjából figyelembe vehető gyermekek száma alatt 2020. augusztus
31-éig a veszélyhelyzet megszűnésének napján beíratott gyermekek számát kell érteni”
6. §
A Kvtv. 50. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„50. § (1) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség mögött jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a (2)-(9) bekezdés szerint az állam
visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.
(2) Az állami viszontgarancia mértéke – a (6) bekezdés kivételével - a Garantiqa
Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő
fizetési kötelezettség 85%-a.
(3) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a (2) bekezdés szerinti viszontgaranciával
a) a kis- és középvállalkozások, valamint a Munkavállalói Résztulajdonosi
Program megvalósítására - a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló
törvény alapján - létrejövő szervezetek legfeljebb 25 év lejáratú hitel-,
kölcsönszerződésből, garancia-szerződésből és termelési célú eszközbeszerzéshez
kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő
kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet, azzal, hogy a készfizető
kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat,
b) készfizető kezességet vállalhat gyógyszerész vállalkozási célú, a biztonságos és
gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 74. §
(1) bekezdésében és 83/A. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése
érdekében történő tulajdoni hányad megszerzését szolgáló - a közforgalmú
gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló
kormányrendelet szerinti Patika Hitelprogram keretében - 2013. július 1-je és 2020.
december 31-e között létrejött hitel- vagy kölcsönszerződéséhez, valamint
c) jogszabályban meghatározott feltételek szerint készfizető kezességet vállalhat
pénzügyi intézménynek, befektetési vállalkozásnak, befektetési alapkezelőnek,
biztosítónak nem minősülő gazdasági társaságok által kibocsátott kötvényekből
eredő, továbbá az ilyen társaságokkal szembeni kitettségek értékpapírosításával
létrejött értékpapírokból eredő kötelezettségekhez.
(4) A (2) bekezdés szerinti viszontgarancia kiterjed a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.nek a tőkepiacról szóló törvény alapján működő kockázati tőkealapnak gazdasági
társaságban fennálló kockázati tőkebefektetése értékesítéséből származó követelés
50%-áért vállalt készfizető kezességére is. A készfizető kezességgel biztosított
követelés mértéke nem haladhatja meg a tulajdonszerzésre fordított összeg 50%-át.
(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet

a) pénzügyi intézmény,
b) kockázati tőkealap,
c) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból
történő pénzkölcsön nyújtása esetén,
d) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési
tevékenység esetén,
e) a (3) bekezdés c) pontja esetében a kötvény- és értékpapír-tulajdonos.
(6) Az állami viszontgarancia mértéke a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az Európai
Bizottság „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a
gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása
céljából” című 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú közleménye (a
továbbiakban: Közlemény) alapján az Európai Bizottság határozatában jóváhagyott
feltételek szerinti Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében vállalt készfizető
kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség 90%-a.
(7) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által állami viszontgarancia mellett vállalt
készfizető kezesség állománya - a (8) bekezdés szerinti kezességek kivételével - 2020.
december 31-én nem haladhatja meg az 1 500 000,0 millió forintot azzal, hogy ezen
belül 500 000,0 millió forint kizárólag a Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében
történő készfizető kezességvállalásra használható fel.
(8) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által a (3) bekezdés c) pontja szerinti állami
viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2020. december 31-én
nem haladhatja meg a 200 000,0 millió forintot.
(9) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti ügyletek bevételeit, és az
ezen ügyletekhez kapcsolódó költségeket és ráfordításokat elkülönítetten köteles
nyilvántartani, és az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Beszámolási
Standardok (IFRS) alapján készült éves Pénzügyi kimutatásaiban bemutatni.”
7. §
A Kvtv. 51. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„51. § (1) Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (e § alkalmazásában a
továbbiakban: Alapítvány) által vállalt készfizető kezesség mögött - jogszabályban
meghatározott feltételek mellett - a (2)-(7) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan
viszontgaranciája áll fenn.
(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke az Alapítvány által vállalt
készfizető kezesség érvényesítéséből az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség
85%-a.
(3) Az (1) bekezdésben vállalt állami viszontgarancia a mezőgazdasági tőkepótló
hitelekre és az 1999. január 1-je után vállalt készfizető kezességek érvényesítésére
vonatkozik.
(4) Az Alapítvány a természetes személyek, a gazdasági társaságok, a közhasznú
társaságok, a szövetkezetek, a magánvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitel-,
kölcsönszerződésből, garancia-szerződésből, termelési célú eszközbeszerzéshez

kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő
kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet azzal, hogy a készfizető
kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat.
(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet
a) pénzügyi intézmény,
b) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból
történő pénzkölcsön nyújtása esetén,
c) a megyei és fővárosi
tevékenység esetén.

vállalkozásfejlesztési

alapítvány

mikrohitelezési

(6) Az állami viszontgarancia mértéke az Alapítvány által a Közlemény alapján az
Európai Bizottság határozatában jóváhagyott feltételek szerinti Krízis Agrárgarancia
Program keretében vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből az Alapítványt terhelő
fizetési kötelezettség 90%-a.
(7) Az Alapítvány által állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség
állománya 2020. december 31-én nem haladhatja meg a 350 000,0 millió forintot
azzal, hogy ezen belül 100 000,0 millió forint kizárólag a Krízis Agrárgarancia
Program keretében történő készfizető kezességvállalásra használható fel.”
8. §
A Kvtv. 58. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának
kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy
foglalkoztatottnak éves szinten - az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározottak
alapján adott juttatások - nettó összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2020.
évben nem haladhatja meg a 400 000 forintot.”
9. §
A Kvtv. a következő 24. alcímmel egészül ki:
„24. Egyéb rendelkezések
76. § A COVID-19 fertőzés okozta tömeges megbetegedést okozó, 2020. évben
bekövetkezett humánjárvány megelőzésére, illetve következményeinek elhárítására
kihirdetett veszélyhelyzet során a járványügyi védekezés és a gazdaság újraindítása
érdekében szükséges hazai, illetve esetleges európai uniós források és kiadások
elszámolására a központi költségvetés fejezetrendjében a XLVI. Járvány Elleni
Védekezési Alap, a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap és a XLVIII. Európai Unióból
Érkező Járvány Elleni Támogatások Alapja fejezetek létrejöttét az Országgyűlés
tudomásul veszi.
77. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a gépjárműadóról szóló törvény alapján a
belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett
gépjárműadó nem illeti meg. A beszedett gépjárműadó 40%-a a XLVI. Járvány Elleni
Védekezési Alap fejezet bevételét képezi.

78. § A XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés
Központi Tartaléka cím előirányzata terhére előirányzat-módosítási kötelezettség
nélkül az eredeti előirányzaton felül kiadás teljesíthető.
79. § A XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi Programok cím
előirányzata terhére a Kormány jóváhagyásával előirányzat-módosítási kötelezettség
nélkül az eredeti előirányzaton felül kiadás teljesíthető.
80. § A XLVIII. Európai Unióból érkező Járvány Elleni Támogatások Alapja
fejezetben elszámolt bevétel erejéig a XLVIII. Európai Unióból Érkező Járvány Elleni
Támogatások Alapja fejezet kiadási előirányzatáról kiadás teljesíthető.
81. § A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI.
törvény módosításáról szóló 2020. … törvény (a továbbiakban: Kvtvmód. tv.) 5. §ával megállapított 39. § (6) és (8) bekezdését az Kvtvmód. tv. hatálybalépése napjától
kell alkalmazni.”
10. §
A Kvtv. 3. melléklet I. Működési célú támogatások 10. Önkormányzati elszámolások
pontja a következő i) alponttal egészül ki:
„i) Az előirányzatból a települési önkormányzat vissza nem térítendő támogatást
igényelhet az illetékességi területén bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó
összegével egyező összegben. A negyedévi összegre vonatkozó igénylés a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben
nyújtható be, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig.”
11. §
A Kvtv. 2. melléklet 4. pontjában a „Csongrád” szövegrész helyébe a „CsongrádCsanád” szöveg lép.
12. §
Hatályát veszti a Kvtv.
1. 4. § (7) és (8) bekezdése,
2. 9. § (2) bekezdése és
3. 37. § (1) bekezdés a) pontja.
13. §
(1) Ez a törvény a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor lép hatályba.
(2) E törvény hatálybalépésének naptári napját a miniszterelnök annak ismertté
válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával
állapítja meg.

Általános indokolás
A COVID-19 fertőzés okozta tömeges megbetegedést okozó, 2020. évben
bekövetkezett humánjárvány megelőzésére, illetve következményeinek elhárítására
kihirdetett veszélyhelyzet alatt jelentős, kormányrendeleti szintű döntések születtek a
2020. évi központi költségvetési törvényt érintően.
A járványügyi helyzet javulása következtében, várhatóan nyár elején megszűnik a
veszélyhelyzet, melynek során a Kormány a 2020. évi költségvetést érintően három
veszélyhelyzeti rendeletet fogadott el (69/2020. (III. 26.) Korm. rendeletet, a 92/2020.
(IV. 6.) Korm. rendeletet és a 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendeletet).
Tekintettel arra, hogy e rendeletek hatályukat vesztik a veszélyhelyzet végével,
azokat a döntéseket, melyek fenntartása továbbra is szükséges és indokolt, az idei
költségvetési törvény módosításával lehet biztosítani.
A benyújtott törvénymódosítás nem érint számszaki mellékletet, így nem érinti a
törvény főösszegeit sem, normaszövegbeli változásokat tartalmaz.
A veszélyhelyzet idején, a költségvetésben létrehozott Járvány Elleni Védekezési
Alap (JEVA) fejezet, illetve Gazdaságvédelmi Alap (GVA) fejezet előirányzatait,
valamint a járványügyi védekezés felmerült költségeit és már megvalósult kiadásait,
továbbá a veszélyhelyzet kihirdetése után bevezetett adó és családügyi intézkedéseket
és a rendelkezésre álló uniós források átcsoportosításából finanszírozott intézkedéseket
az indokolás mellékletében lévő táblázatok részletesen bemutatják. A veszélyhelyzet
során a Kormány által bevezetett intézkedések gazdasági hatásait szintén az indokolás
melléklete tartalmazza.

Részletes indokolás

1. §-hoz
A Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzat felhasználási szabálya
kerül rögzítésre.
2. §-hoz
A Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok jogcímcsoport előirányzat túllépésére
vonatkozó rendelkezés megváltoztatását az Országvédelmi Alap jogcímcsoport
átalakulása teszi szükségessé.
3. §-hoz
Az egészségmegőrzést célzó korlátozások sikeresen hozzájárultak a fertőzöttek
számának ellenőrzés alatt tartásához, de negatívan befolyásolják a gazdasági szereplők
teljesítőképességét. A gazdaság védelme kettős követelményt támaszt: egyrészt
azonnal szükséges cselekedni a munkájukat részben vagy egészben elvesztők
érdekében, másrészt újra kell indítani a gazdaságot a járvány elmúltával. A Kormány
ezért hívta életre a Gazdaságvédelmi Alapot, melynek fontos része lett a Nemzeti
Foglalkoztatási Alap. A rendelkezés e címrendi változásokat követi le.
4. §-hoz
A rendelkezés meghatározza a gyógyászati segédeszközök árához támogatással
igénybe vehető szolgáltatást nyújtók számára folyósítható, a tárgyévben
visszatérítendő finanszírozási előleg összegét.
5. §-hoz
A rendelkezés alapján a törvénymódosítás hatálybalépését követően az üdülőhelyi
támogatás nem illeti meg az önkormányzatokat.
A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának
átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló törvény
alapján november hónapban már a kulturális ágazatban foglalkoztatottak számára
kulturális illetménypótlék számfejtése nem történik, annak összege beépül a bérükbe.
Ezért az önkormányzatok számára biztosítandó december havi támogatás folyósítása
nem a novemberi illetményszámfejtés alapján, hanem a novemberi támogatásokkal
azonos összegben történik.
A rendelkezés alapján a törvény hatályba lépésének napjától 2020. augusztus 31-éig
a bölcsődében, mini bölcsődében és családi bölcsődében a támogatás szempontjából
elismerhető gyermekek száma a veszélyhelyzet megszűnésének napján beíratott
gyermekek számával azonos.
6. §-hoz
A javaslat a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként lehetővé teszi a vállalkozások
forráshoz jutásának könnyítése érdekében az Európai Bizottság által meghirdetett
átmeneti állami támogatási szabályok szerinti finanszírozási feltételek alkalmazását.
Az e feltételeknek megfelelő hitelügyletekhez a Garantiqa Zrt. 90%-os állami

viszontgarancia mellett vállalhat kezességet. E speciális feltételek szerinti ügyletek
állományára elkülönített keretrészt is meghatároz a javaslat. A Gazdaságvédelmi
Akcióterv sikerességének javítása érdekében indokolt a Garantiqa Zrt. által állami
háttérrel, az eddigi szabályozás szerinti feltételekkel vállalható kötelezettség
állományának növelése is.
7. §-hoz
A javaslat a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként lehetővé teszi a vállalkozások
forráshoz jutásának könnyítése érdekében az Európai Bizottság által meghirdetett
átmeneti állami támogatási szabályok szerinti finanszírozási feltételek alkalmazását.
Az e feltételeknek megfelelő hitelügyletekhez a Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány 90%-os állami viszontgarancia mellett vállalhat kezességet. E speciális
feltételek szerinti ügyletek állományára elkülönített keretrészt is meghatároz a javaslat.
8. §-hoz
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak
mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020-as Korm.
rendelet a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának
maximális keretét 400 000 forintra emelte, a juttatás éves jellegére tekintettel ezen
mértéknek 2020. évre történő fenntartása indokolt.
9. §-hoz
A veszélyhelyzet során a járványügyi védekezés és a gazdaság újraindítása
érdekében szükséges hazai, illetve esetleges európai uniós források és kiadások
elszámolására szükséges fejezetek létrehozásának Országgyűlés által történő
tudomásul vételét tartalmazza a rendelkezés.
A szakasz alapján az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az önkormányzatok által
beszedett bevételek 40%-a nem illeti meg az önkormányzatokat, az a XLVI. Járvány
Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi.
A Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka és a Gazdaságvédelmi Programok
előirányzatok terhére előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül az eredeti
előirányzaton felül kiadás teljesíthető, annak érdekében, hogy a járvány elleni
védekezéshez és a gazdaság újraindításához a szükséges források rendelkezésre
álljanak.
Az Európai Unióból érkező járvány elleni támogatások elszámolásának és
felhasználásának szabályait tartalmazó rendelkezés.
Az e törvénnyel megállapított 39. § (6) és (8) alkalmazásának kezdeti időpontját
tartalmazó rendelkezés.
10. §-hoz
A rendelkezés alapján az önkormányzatok az illetékességi területükön bevallott, de
meg nem fizetett idegenforgalmi adó összegével megegyező összegű vissza nem
térítendő támogatást igényelhetnek.

11. §-hoz
A Magyar Köztársaság megyéiről, a megyék nevéről és székhelyéről szóló 67/1990.
(VIII. 14.) OGY határozat módosításáról szóló 19/2017. (X. 5.) OGY határozat szerint
2020. június 4. napjától Csongrád megye neve Csongrád-Csanádra változik. A
rendelkezés e változás kapcsán szükséges módosítást tartalmazza.
12. §-hoz
1. ponthoz: a hatályon kívül helyezést Országvédelmi Alap jogcímcsoport
átalakulása teszi szükségessé.
2. ponthoz: A Gazdaságvédelmi Alap részévé vált Nemzeti Foglalkoztatási Alap
(NFA) tekintetében az előírt költségvetési befizetést az NFA 2020. I. negyedévében
arányosan teljesíttette. A gazdaság újraindítása, a munkahelyek védelmével és
megtartásával összefüggő programok hatékony végrehajtása érdekében azonban nem
indokolt a jövőben fenntartani az államháztartáson belüli pénzmozgásokat.
3. ponthoz: a Kvtv. új 77. §-ával összhangban hatályát veszti a gépjárműadóból
származó bevétel önkormányzatokat megillető részére vonatkozó rendelkezés.
13. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezés.

Az indokolás melléklete

1. A Járvány Elleni Védekezési Alap forrásai és kiadásai 2020. május 25-ig
A Járvány Elleni Védekezési Alap forrásai
(milliárd forint)

A 2020. évi költségvetési törvénybe eredetileg betervezett források
átcsoportosítása
Kiskereskedelmi adó
Gépjárműadó központi költségvetésbe átirányított része
Pénzintézeti szektor hozzájárulása
Egészségügyi szakdolgozók és védőnők korábban eldöntött
béremelésének a fedezete
Összesen

426,2
36,0
34,4
55,0
81,9
633,5

A Járvány Elleni Védekezési Alap kiadásai 2020. május 25-ig
(milliárd forint)

A COVID-19 járványügyi védekezéssel kapcsolatos eldöntött kiadások*
Egészségügyi szakdolgozók és védőnők korábban eldöntött
béremelésének kiadása
Egészségügyi dolgozók 2020. évi egyszeri bérkiegészítése (500 ezer
forint/fő)
Összesen

608,5
81,9
70,6
761,0

*A bemutatott összeg az Operatív Törzs és a Kormány 2020. május 25-ig meghozott döntései szerinti, már
teljesített, illetve várható kiadásokat tartalmazza.

Kimutatás a járványügyi védekezés eldöntött, illetve 2020. május 25-ig megvalósult kiadásairól
(milliárd forint)

Beszerző intézmény
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Összesen:

Eldöntött kiadások
470,1
7,6
129,9
0,9
608,5

Megvalósult kiadások
363,1
7,6
59,5
0,9
431,2

2. Gazdaságvédelmi intézkedések 2020. május 25-ig
A) A Gazdaságvédelmi Alap
A Gazdaságvédelmi Alap forrásai 2020-ban
(milliárd forint)

Központi intézmények és programok megtakarításai
Nemzeti Foglalkoztatási Alap bevételei
Összesen

922,6
423,1
1 345,7

A Gazdaságvédelmi Alap kiadási kerete 2020-ban
(milliárd forint)

Gazdaságvédelmi programok összesen 2020-ban
Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadásai*
Mindösszesen

922,6
423,1
1 345,7

*Felülről nyitott, automatikusan túlléphető előirányzatokat tartalmaz.

A Gazdaságvédelmi Alap kiadásai 2020. május 25-ig
(milliárd forint)

A Gazdaságvédelmi programok kiadása 2020. május 25-ig
Kiadás megnevezése
Munkahely-megtartási programok
Munkahely-teremtési programok
Kiemelt ágazati programok
Vállalkozások finanszírozása
Család- és nyugdíjasvédelemi program
Összesen

Összesen

ebből:
Gazdaságvédelem

ebből: Gazdaság
újraindítása

26,3
154,1
258,9
95,0
12,9
547,2

25,6
5,7
25,0
24,4
0,0
80,7

0,7
148,4
233,9
70,7
12,9
466,5

B) A veszélyhelyzet kihirdetése után bevezetett adó- és családügyi intézkedések
(milliárd forint)

Költségvetési hatás
2020-ban

Megnevezés
Szociális hozzájárulási adó 2 százalékpontos csökkentése 2020. július 1-től
Önkormányzatok éves áfabevallók lesznek
Kedvezményezett ágazatok munkáltatói és munkavállalói
járulékkedvezménye június 30-ig
KATA szerint adózó egyes szolgáltatások esetén a kötelezettség
elengedése június 30-ig
SZÉP kártyával kapcsolatos intézkedések
Turizmusfejlesztési hozzájárulás felfüggesztése június 30-ig
A veszélyhelyzetben lejáró GYED és GYES meghosszabbítása
Kedvezményezett ágazatok szakképzési hozzájárulási adó mentessége
június 30-ig
Kedvezményezett ágazatok rehabilitációs hozzájárulási adó mentessége
június 30-ig
Kedvezményes KIVA kötelezettség egyes ágazatokban június 30-ig
Fertőtlenítőszer jövedéki adó mentes előállítása
Összesen

160,0
60,0
59,2
26,3
20,0
13,8
11,0
4,2
2,7
2,2
1,0
360,4

C) A rendelkezésre álló uniós források átcsoportosításából finanszírozott intézkedések
(milliárd forint)

Munkahelyvédelmi Bértámogatás - a kieső nettó munkabér 70%-át az
állam fizeti
Munkahelyteremtő bértámogatási program
Mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési
kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása
Munkahelyvédelmi Bértámogatás - a mérnöki (kutatás-fejlesztési)
munkakörben dolgozóknak 40%-os bértámogatás biztosítása
Kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások komplex
fejlesztéseinek támogatása
Energiahatékonysági fejlesztéseket kiszolgálni képes mikro-, kis- és
középvállalkozások technológiafejlesztése és kapacitásbővítése
Struktúraváltó digitális képzések

200,0
80,0
50,0
32,0
20,7
7,3
7,0
397,0

Összesen

3. A bevezetett intézkedések gazdasági léptéke a 2020. évben
(milliárd forint)

Gazdaságvédelmi programok kiadásai 2020-ban
Járvány Elleni Védekezési Alap várható kiadásai 2020-ban
Ebből: COVID-19 járványügyi védekezés költségei
Adó- és családügyi intézkedések összesen
Uniós forrásból finanszírozott intézkedések
Közvetlen költségvetési kiadással nem járó intézkedések
Ebből:
Hiteltörlesztési moratórium (teljes keret)

922,6
761,0
608,5
360,4
397,0
6 794,3

Újonnan indult tőke- garancia és hitelprogramok teljes keretösszege
Magyar Nemzeti Bank - NHP Hajrá
MINDÖSSZESEN
GDP 2020
Összes intézkedés a 2020. évi GDP arányában

1 694,3
1 500,0
9 235,3
47 036,1
19,6%

3 600,0

