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A Kormány 292/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete
a menedékjogi kérelem benyújtására irányuló szándéknyilatkozattal kapcsolatban nagykövetségek 
kijelöléséről

A Kormány a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a  járványügyi készültségről szóló 2020. évi 
LVIII. törvény 275.  § (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Menedékjogi kérelem benyújtására irányuló szándéknyilatkozatot Magyarországgal határos, nem európai uniós 
tagállam területén működő, a  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 3.  § 
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott magyar diplomáciai képviselet területén lehet benyújtani.

2. §  Ez a rendelet a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 
2020. évi LVIII. törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 293/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 99.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  közbeszerzési eljárásban utólagos ellenőrzés szükséges, azt az  irányító hatóság folytatja le az  utólagos 
ellenőrzés lefolytatásához szükséges valamennyi dokumentum kézhezvételét követő tizenöt munkanapon belül. 
Utólagos ellenőrzésre akkor kerül sor, ha a  támogatást igénylő vagy a  kedvezményezett megszegte a  98.  § (1) és 
(2)  bekezdésében meghatározott kötelezettségét, és a  közbeszerzési eljárás utóellenőrzését nem határidőben 
kezdeményezte, vagy az utólagos ellenőrzés lefolytatását jogszabály lehetővé teszi. Ha a támogatást igénylő vagy 
a kedvezményezett megszegte a 98. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségét, és a közbeszerzési 
eljárás utóellenőrzését nem határidőben kezdeményezte, az  irányító hatóság az  erről való tudomásszerzését 
követő tizenöt napon belül a  kedvezményezett ellen szabálytalansági eljárást indít, vagy szabálytalansági 
eljárás lefolytatása nélkül szabálytalansági döntést hoz azzal, hogy az  esetleges korrekcióra elsődlegesen 
a projektmenedzsment vagy a közbeszerzés sorok terhére kerül sor.”

2. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 109. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a  közbeszerzésekért felelős miniszter az  (1)  bekezdés szerint a 101–106. §-ban meghatározott vagy  
a 108. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség megszegése miatt kezdeményez szabálytalansági eljárást, vagy 
az  irányító hatóság észleli, hogy a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett megszegte a 101–106. §-ban vagy  
a 108. § (1)  bekezdésében foglalt kötelezettségét, az  irányító hatóság a  kezdeményezéstől vagy az  észleléstől 
számított tizenöt napon belül a  kedvezményezett ellen szabálytalansági eljárást indít, vagy szabálytalansági 
eljárás lefolytatása nélkül szabálytalansági döntést hoz azzal, hogy az  esetleges korrekcióra elsődlegesen 
a projektmenedzsment vagy a közbeszerzés sorok terhére kerül sor.”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 109. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  utólagos ellenőrzésről készült jelentés egyenértékű az  eljárás megindítására vonatkozó tanúsítvánnyal, 
a közbeszerzési záró tanúsítvánnyal és a szerződés-módosításra vonatkozó írásbeli véleménnyel.”
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 3. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés a) pontjától eltérően a támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb 
50%-a, ETHA esetén legfeljebb 80%-a a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) kezelése érdekében elrendelt kormányzati intézkedésekkel érintett 
ágazatok esetén.”

4. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 66. alcíme a következő 201/Z. §-sal egészül ki:
„201/Z.  § (1) Az  egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet 
ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 98/2020. (IV. 10.) 
Korm. rendelet] 11. §-a szerint benyújtott előlegigényléseket a 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 11. §-a szerint kell 
elbírálni.
(2) E rendeletnek a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 293/2020. (VI. 17.) 
Korm.  rendelettel [a  továbbiakban: 293/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet] megállapított 116.  § (2a)  bekezdését 
a 2021. január 1-jét megelőzően benyújtott előlegigénylésekre kell alkalmazni.
(3) E  rendeletnek a  293/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel megállapított 98.  § (4)  bekezdését, 99.  § (1)  bekezdését, 
valamint 109.  § (1) és (1a)  bekezdését a  293/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 
közbeszerzési ellenőrzésekre is alkalmazni kell.
(4) E rendeletnek a 293/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel megállapított 5. melléklet 3.4.7. pontját a 293/2020. (VI. 17.) 
Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

5. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint,
b) 5. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.

6. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
 1. 98.  § (4)  bekezdésében a „hét” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg, a „szabálytalansági eljárást folytat le” 

szövegrész helyébe az „– az ellenőrzés lezárását követő tizenöt napon belül – szabálytalansági eljárást indít” 
szöveg,

 2. 159. § (1) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe a „nyolc” szöveg,
 3. 1. melléklet 210.1. pontjában a „három” szövegrész helyébe a „nyolc” szöveg,
 4. 1.  melléklet 309.1a.  pont nyitó szövegrészében az  „összesítőn” szövegrész helyébe az  „összesítőtípuson” 

szöveg,
 5. 1. melléklet 309.1a. pont a) alpontjában a „minden” szövegrész helyébe a „legalább 10” szöveg,
 6. 1. melléklet 309.1a. pont b) alpontjában a „10 tételt” szövegrész helyébe a „15 tételt” szöveg,
 7. 1. melléklet 309.1a. pont c) alpontjában a „15” szövegrész helyébe a „20” szöveg,
 8. 1.  melléklet 380.  pont a)  alpont aa)  alpontjában a  „megindítását/folytatását” szövegrész helyébe 

a „megindítását” szöveg,
 9. 1.  melléklet 380.  pont a)  alpont ab)  alpontjában a  „megindítását/folytatását” szövegrész helyébe 

a „megindítását” szöveg, a „vonatkozó/ a  közbeszerzési dokumentumokat jóváhagyó” szövegrész helyébe 
a „vonatkozó” szöveg,

10. 1.  melléklet 380.  pont a)  alpont ac)  alpontjában a  „megindítását/folytatását” szövegrész helyébe 
a „megindítását” szöveg,

11. 1.  melléklet 380.  pont a)  alpont ad)  alpontjában a  „megindítását/folytatását” szövegrész helyébe 
a „megindítását” szöveg,

12. 1. melléklet 380. pont a) alpont af ) alpontjában a „vonatkozó/ a közbeszerzési dokumentumokat jóváhagyó” 
szövegrész helyébe a „vonatkozó” szöveg

lép.
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7. §  Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 109. § (1) bekezdésében az „azzal, hogy az esetleges korrekcióra elsődlegesen a projektmenedzsment vagy 

közbeszerzés sorok terhére kerül sor” szövegrész,
b) 116. § (2a) bekezdése,
c) 1. melléklet 379. pontja,
d) 1.  melléklet 380.  pont nyitó szövegrészében az  „ , illetve a  közbeszerzési dokumentumokat jóváhagyó” 

szövegrész,
e) 1. melléklet 380. pont c) alpontjában a „– ha a közbeszerzési eljárást még nem indították meg –” szövegrész,
f ) 5. melléklet 3.4.7. pontja.

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 7. § b) és f ) pontja 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 293/2020. (VI. 17.) Korm. rendelethez

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 310.6. pontja a következő l) alponttal egészül ki:
(A kockázatelemzés során – az  ellenőrizendő projektek és kedvezményezettek jellemzőit figyelembe véve – javasolt 
mérlegelni)
„l) a projektmenedzsment-költségek javára történt átcsoportosítást az elszámolható összköltségen belül.”

2. melléklet a 293/2020. (VI. 17.) Korm. rendelethez

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklete a következő 3.4.7. ponttal egészül ki:
„3.4.7. A  koronavírus világjárvány miatt elmaradt rendezvények, képzések, workshopok veszélyhelyzet kihirdetése 
előtt aláírt szerződés vagy megrendelés alapján felmerülő kiadásai (így különösen szállás, teremfoglalás, oktató 
díjazása, utazási költség) elszámolhatóak, ha a  kiadásokat nem fedezi biztosítás, azokat nem térítik vissza, vagy 
a szerződést, megrendelést a felek nem tudják módosítani vagy megszüntetni.”
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