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A 32/2020.03.26. számú sürgősségi kormányrendelet a 30/2020 számú sürgősségi 

kormányrendelet módosítására és kiegészítésére vonatkozóan, amely egyes jogszabályok 

módosítására és kiegészítésére, valamint egyes intézkedések bevezetésére vonatkozik a szociális 

védelem területén a SARS-CoV-2 vírus okozta járványhelyzet kialakulása miatt 

 

Megjelent a 2020.03.30-i, 260. számú Hivatalos Közlönyben. 

 

Bevezető rész – Törvényes rendelkezések jegyzéke 

 

Románia Kormánya jóváhagyja jelen sürgősségi kormányrendeletet. 

 

I. cikk 

A 30/2020-as számú sürgősségi kormányrendelet a következőképpen módosul és egészül ki: 

  

1. A XI. cikk (2) bekezdése változik a következőképpen: 

„(2) Az (1) bekezdés előírásai azon munkáltatók alkalmazottaira vonatkoznak, akik csökkentik vagy 

időszakosan felfüggesztik teljesen vagy részlegesen a tevékenységüket a SARS-CoV-2-járvány 

következtében a szükségállapot idején, a munkáltató saját felelősségre kiállított nyilatkozata 

alapján.” 

2. A XI. cikk (3) bekezdése hatályát veszti. 

3. A XI. cikk (8) bekezdését követően öt új bekezdést vezetnek be – (9)–(13) –, a következő 

szöveggel: 

 

„(9) Abban az esetben, ha egy alkalmazottnak több egyéni munkaszerződése is van, amelyből 

legalább egy teljes munkaidős szerződés aktív a szükségállapot idején, ez a személy nem részesül az 

(1) bekezdésben jelölt juttatásban. 

(10) Abban az esetben, ha egy alkalmazottnak több egyéni munkaszerződése is van, amelyből 

mindegyik fel van függesztve a szükségállapot következtében, ez a személy részesül az (1) 

bekezdésben jelölt juttatásban, a legelőnyösebb fizetést magában foglaló munkaszerződés alapján. 

(11) Abban az esetben, ha a munkáltató személyi költségekre előirányzott költségvetése lehetővé 

teszi, az (1) bekezdésben jelölt juttatást ki lehet egészíteni, oly módon, hogy ez az alapfizetésének 



RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro 

 

 
 

 

minumum 75%-áig terjedő különbözetet adja, az 53. cikk (1) bekezdése értelmében, az 53/2003-as 

számú törvény alapján. 

(12) Az (1) bekezdésben előírt időszak, amely alatt az egyéni munkaszerződéssel rendelkező 

alkalmazottak szerződései fel vannak függesztve, és a munkáltatóiknak nincs elmaradásuk, a 

227/2015-ös számú pénzügyi törvénykönyv 2205-ös cikke értelmében hozzájárulási időszaknak 

számít, a pihenőszabadság és a szociális egészségbiztosítási hozzájárulás kifizetése nélkül, amelyet a 

pihenőszabadság és a szociális egészségbiztosítási juttatásról szóló 158/2005-ös sürgősségi 

kormányrendelet szabályoz, és a 399/2006-os törvénnyel hagyták jóvá, figyelembe véve az utólagos 

módosításokat a szociális egészségbiztositasi hozzájárulás kifizetése nélkül, a társadalombiztosítási 

illetékek megállapítására és kifizetésére a 158/2005-ös számú sürgősségi kormányrendelet szerint, 

az országos átlag minimálbért veszik alapul az (1) bekezdésben jelzett időszakban. 

(13) Abban az esetben, amikor a járulékfizetési idő, a (12) bekezdés értelmében, egy bizonyos havi 

részre vonatkozik, akkor a kifizetéssel garantált országos átlag minimálbért veszik alapul, az említett 

időszakban, a megfelelő havi részhez viszonyítva.” 

4. A XII. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul: 

„XII. cikk 

(1) A XI. cikk (1) bekezdésében előírt juttatás folyósításához szükséges összegek kifizetése 

érdekében, a munkáltatók e-mailben nyújtanak be kérelmet a megyei, illetve a bukaresti 

foglalkoztatási ügynökséghez, aszerint, hogy hol van a cég székhelye, egy, az alkalmazó jogi 

képviselője által kitöltött, saját felelősségre írt nyilatkozattal és a személyek jegyzékével, akik erre 

jogosultak, az alkalmazó jogi képviselőjének felelősségére, a minta szerint, amelyet a Munkaügyi 

Minisztérium fog jóváhagyni, és utólagosan megjelenteti Románia Hivatalos közlönyében. (...)” 

5. A XII. cikk (1) bekezdése után két újabb bekezdést vezetnek be, a (11)-et és a (12)-et, a következő 

tartalommal: 

„(11) A munkáltatók vállalják a felelősséget a dokumentumokba foglalt adatok helyességéért és 

valósságáért. 

(12) A juttatást a munkáltatók kereskedelmi bankban nyitott számláira folyósítják." 

6. A XIII. cikk (2) bekezdése változik a következőképpen: 

„(2) A munkanélküliségi biztosítás költségvetéséből folyósított kifizetések a dokumentumok 

benyújtásától számított legtöbb 15 napon belül történnek meg.” 

7. A XIII. cikk (2) bekezdése után egy újabb bekezdés kerül be, a (3), a következő tartalommal: 
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„(3) A juttatás kifizetése az alkalmazottak számára legtöbb három munkanapon belül történik meg, 

attól a naptól számítva, ahogy a munkáltató megkapja az összeget, a (2) bekezdés értelmében.” 

 8. A XIV. cikk (2) bekezdése hatályát veszti. 

 9. A XV. cikkely módosul, tartalma a következő lesz: 

„XV. cikk 

(1) A 287/2009-es számú polgári törvénykönyv 3. cikke (2) bekezdésében meghatározott 

szakemberek, valamint azok, akiknek az egyéni munkaszerződését a 1/2005-ös számú, az 

együttműködés megszervezéséről és működéséről szóló törvény szabályozza, ha megszakítják 

tevékenységüket a SARS-CoV-2-járvány következtében, a szükségállapot időszaka alatt, amelyet a 

195/2020-as elnöki rendelettel vezettek be Románia területén, egyhavi juttatásra jogosultak az 

állami költségvetésből, a saját felelősségre írt nyilatkozat alapján, amely a 6/2020-as, az állami 

társadalombiztosítási költségvetésről szóló törvény által előírt bruttó átlagjövedelem 75%-a lesz. 

(2) A szükségállapot idején, amelyet a 195/2020-as elnöki rendelettel vezettek be Románia 

területén, a sporttevékenységi szerződés időszakos felfüggesztésének idejére, amelyet a 

sportszervezet kezdeményez a SARS-CoV-2-járvány miatt, a 69/2000-es számú, a testnevelési és 

sporttörvény 671-es cikke (1) bekezdésének a)–c) betűi értelmében besorolt személyek jogosultak a 

sporttevékenységüket megillető juttatás 75%-ára, de ez nem lehet több, mint a 2020-ra megszabott 

bruttó átlagkereset 75%-a, amelyet a 6/2020-as számú törvény szabályoz. A juttatás az állami 

költségvetést terheli. 

(3) A (2) bekezdésben jelzett juttatáson felül a sportszervezetnek és a személyzetnek a 69/2000-es 

számú törvény 671-es cikke (1) bekezdésének a)–c) betűi értelmében, lehetősége van egyeztetni és 

közös megegyezéssel kialkudni más kiegészítő juttatásokat a sportszervezettől, amely kompenzálja a 

pénzbeli juttatás csökkenését. 

(4) Azon természetes személyek, akiknek a jövedelme kimondottan csak a szerzői jogokból és más 

ehhez kötődő járulékos jogokból származik, a szerzői jogokat és más ehhez kötődő járulékos jogokat 

szabályozó 8/1996-os számú törvény értelmében, és akik megszakítják tevékenységüket a SARS-

CoV-2-járvány miatt, amelyet a 195/2020-as elnöki rendelettel vezettek be Románia területén, 

jogosultak az állami költségvetésből, a megyei kifizetési és társadalmi ellenőrzési ügynökségeken 

keresztül, a 6/2020-as számú törvény által 2020-ra megszabott bruttó átlagkereset 75%-ára, az 

Országos Kifizetési és Társadalmi Ellenőrzési Ügynökség által kért dokumentumok alapján. 

(5) Az (1), (2) és (4) bekezdésben jelzett juttatások adókötelesek, és be kell fizetni utánuk a 

társadalombiztosítási és egészségügyi társadalombiztosítási járulékokat, a 227/2015-ös 

adótörvénykönyv értelmében. 
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(6) A 227/2015-ös számú törvénytől eltérően, az (5) bekezdésben jelzett fiskális kötelezettségek 

kiszámolását, bejelentését és kifizetését a Munkaügyi és Közpénzügyi Minisztérium közös rendelete 

alapján állapítják meg.” 

10. A XV. cikket követően bevezetnek egy újabb cikket, a XV1.-et, a következő tartalommal: 

„XV1. cikk 

Az egyéni munkaszerződéssel alkalmazott munkavállalók részére a munkáltató a juttatást a XII. cikk 

(1) bekezdésében meghatározott dokumentumok alapján igényli. Abban az esetben, ha az 

alkalmazottak más módon vannak alkalmazva, akkor ezekre a XV. cikk előírásai érvényesek.” 

11. A XVIII. cikk hatályát veszti. 

12. Az 1–3-as melléklet hatályát veszti. 

 

II. cikk 

A 30/2020-as számú sürgősségi kormányrendelet XV. cikkében jelzett kategóriáknak a juttatást az 

Országos Kifizetési és Társadalmi Ellenőrzési Ügynökségen, valamint az ennek alárendelt 

egységeken keresztül az állami kasszából a Munkaügyi és Szociális Védelmi Minisztériumnak 

kiosztott összegekből fizetik ki. 

 

III. cikk 

(1) A II. cikk (1) bekezdésében jelzett juttatásokat a 30/2020-as sürgősségi kormányrendelet XV. 

cikke (1) és (4) bekezdésében szereplő jogosultaknak a megyei szociális juttatásokat folyósító 

ügynökségek fizetik ki, amelyeket a továbbiakban megyei ügynökségnek nevezünk. 

(2) A 30/2020-as számú sürgősségi kormányrendelet XV. cikkének (1) és (4) bekezdése értelmében 

jogosult személyeknek a kifizetést a bankszámlájukra folyósítják. 

 

IV. cikk 

(1) Ahhoz, hogy a XV. cikk (1) és (4) bekezdése szerinti juttatásban részesüljenek, az erre jogosult 

személyek e-mailben kell hogy eljuttassák kérelmüket, a személyi igazolvány másolatával és saját 

felelősségre írt nyilatkozattal együtt, a megyei ügynökségekhez. 
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(2) A 30/2020-as számú sürgősségi kormányrendelet XV. cikkének (2) bekezdésében jelzett 

személyeknek, ahhoz, hogy folyósítsák a juttatásokat, a sportszervezetek, amelyekkel szerződésük 

van, e-mailben el kell, hogy juttassák a jogi képviselő által aláírt és datált kérvényeket a megyei 

ügynökségekhez, a saját felelősségre írt nyilatkozattal és azon személyek jegyzékével együtt, 

akiknek a tevékenységét felfüggesztették. 

(3) A juttatásokat a sportszervezeteknek küldik, akik majd továbbutalják az arra jogosultaknak. 

(4) Az (1) és (2) bekezdésben szereplő kérvények és nyilatkozat mintáját a munkaügyi minisztérium 

és az illetékes minisztérium közös rendelete alapján készítik. 

 

V. cikk 

(1) A IV. cikkben jelzett kérvényeket és dokumentumokat minden hónap 10-ig kell eljuttatni a 

területi ügynökségekhez, ahhoz, hogy folyósítsák az előző havi juttatást. 

(2) A juttatás kifizetése a dokumentumok benyújtásától számított legtöbb 10 napon belül történik, a 

195/2020-as elnöki rendelet által kihirdetett szükségállapot idejére. 

 

VI. cikk 

(1) A 30/2020-as sürgősségi kormányrendelet II. cikkének alkalmazása érdekében a gyermeknevelési 

szabadságról és havi juttatásról szóló 132/2011-es számú törvénnyel jóváhagyott, utólag módosított 

és kiegészített 111/2010-es számú sürgősségi kormányrendelet 7. cikkében említett munkaerőpiaci 

visszatérési támogatás kifizetésére jogosult személyek e-mailben továbbítják alátámasztó 

dokumentumaikat a területi ügynökségekhez, a következők szerint: 

a) azon személyek, akiknek már jár ez a jog, benyújtják annak a dokumentumnak a másolatát, amely 

igazolja, hogy a 30/2020-as számú sürgősségi kormányrendelet II. cikkének (1) bekezdésében jelzett 

eset áll fenn; 

b) azoknál a személyeknél, akik ezután kérvényezik a juttatást, a gyermeknevelési szabadságról és 

havi juttatásról szóló, 132/2011-es számú törvénnyel jóváhagyott, utólag módosított és kiegészített 

111/2010-es számú sürgősségi kormányrendelet 13. cikke által előírt bizonyító dokumentumok 

szükségesek, valamint annak a dokumentumnak a másolata, amely igazolja, hogy a 30/2020-as 

számú sürgősségi kormányrendelet II. cikkének (1) bekezdésében előírt bármelyik eset áll fenn. 
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(2) Az a dokumentum, amely igazolja, hogy a 30/2020-as számú sürgősségi kormányrendelet II. 

cikkének (1) bekezdésében jelzett eset áll fenn, lehet orvosi igazolás vagy munkáltatói igazolás is. 

(3) A 30/2020-as számú sürgősségi kormányrendelet II. cikke (1) bekezdésének c) és d) pontjában 

jelzett esetben az igazoló okirat lehet a munkáltató által kiadott igazolás vagy saját felelősségre 

kitöltött nyilatkozat az igénylő részéről, amelyeknél ezek az esetek állnak fenn. Amikor az igénylő 

benyújtja ezt a nyilatkozatot, a területi ügynökségek ellenőrzik a rendelkezésre álló 

nyilvántartásokban a nyilatkozatban foglaltak valóságalapját. 

(4) A gyermeknevelési támogatásban részesülő személyeknek, akikre a gyermeknevelési 

szabadságról és havi juttatásról szóló, 132/2011-es számú törvénnyel jóváhagyott, utólag 

módosított és kiegészített 111/2010-es számú sürgősségi kormányrendelet 2. cikke vonatkozik, és 

akik a szükségállapot kihirdetésének időpontjában már jogosultak voltak erre az illetékre, továbbra 

is biztosítva lesz ennek a juttatásnak a kifizetése a szükségállapot teljes időszakában, akkor is, ha a 

gyermek betöltötte a 2. életévét, illetve a 3.-at a sérült gyermekek esetében.  

(5) Az (1) bekezdés b) betűjénél jelzett személyek választhatnak a munkaerőpiaci visszatérési 

támogatás folyósítása vagy a gyermeknevelésre való visszatérés között, és eszerint igényelhetik a 

juttatást. 

(6) Az (5) bekezdésben jelzett esetben a jogosult személy e-mailben csak a gyermeknevelési 

szabadságról és havi juttatásról szóló, 132/2011-es számú törvénnyel jóváhagyott, utólag 

módosított és kiegészített 111/2010-es számú sürgősségi kormányrendelet 13. cikkének (2) 

bekezdésében megszabott igénylését továbbítja a területi ügynökséghez. 

(7) A (4) és (5) bekezdésben meghatározott személyeknek, a gyermeknevelési szabadságról és havi 

juttatásról szóló, 132/2011-es számú törvénnyel jóváhagyott, utólag módosított és kiegészített 

111/2010-es számú sürgősségi kormányrendelet 7. cikkének (2) bekezdésétől eltérően, a 

munkaerőpiaci visszatérési támogatásuk a kérelem leadásának időpontjától történik, ha ezek a 

személyek adózandó tevékenységet végeznek a gyermek 3 éves koráig, illetve 4 éves koráig sérült 

gyermek esetében. 

 

VII. cikk 

(1) A garantált minimális jövedelmi, 416/2001-es számú törvény 11. és 141. cikkétől eltérően, 

valamint a családi támogatásról szóló 277/2010-es számú törvény 15. és 25. cikkétől eltérően, a 

195/2020-as elnöki rendelet által kihirdetett szükségállapot idejére a szociális vizsgálatot 

felfüggesztik. 

(2) A szükségállapot felfüggesztését követően, abban az esetben, ha az ellenőrzések során kiderül, 
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hogy a jogosult nem felel meg a juttatás követelményeinek, az erre való jog megszűnik a törvény 

értelmében. 

 

VIII. cikk 

(1) A 195/2020-as elnöki rendelet által kihirdetett szükségállapot idejére a garantált minimális 

jövedelemről szóló, 416/2001-es számú törvény 6. cikkében előírt helyi érdekeltségű munkálatok és 

tevékenységek végzését felfüggesztik. 

(2) Az (1) bekezdésben előírt időszak alatt a garantált minimális jövedelemről szóló, 416/2001-es 

számú törvény 15. és 151. cikke nem alkalmazható. 

 

IX. cikk 

(1) A 195/2020-as elnöki rendelet által kihirdetett szükségállapot idejére, a 129/2000-es, újraközölt, 

a felnőttek szakmai továbbképzéséről szóló sürgősségi kormányrendelet értelmében, a szakmai 

felkészítők programjainak elméleti képzése, az 1-es besorolási szint kivételével, online módon 

működik, az illetékes engedélyező bizottság értesítésével, bizonyítva, hogy van internet-hozzáférés 

és megfelelő eszköz minden hallgató számára. 

(2) Az engedélyező bizottság értesítése a 129/2000-es, újraközölt, a felnőttek szakmai 

továbbképzéséről szóló sürgősségi kormányrendelet 30. cikke értelmében e-mailen keresztül 

történik, és az (1) bekezdésben foglalt bizonyítékok, esetenként, a következő dokumentumok 

formájában nyújthatók be: 

a) bérleti szerződések az elektronikai eszközök használatáról a képzés szolgáltatója által, 

valamint átadási-átvételi jegyzőkönyv, hogy a hallgatóknak biztosította azokat; 

b) saját felelősségre írt nyilatkozat, aláírva, dátummal ellátva minden hallgató részéről, akinek 

hozzáférése van az internethez és az eszközökhöz az elméleti felkészítő érdekében. 

(3) A szükségállapot megszűnésével a képzés szolgáltatója köteles ellenőrizni a hallgatók tudását az 

online felkészítőn leadott tananyagból. 

X. cikk 

(1) A 195/2020-as elnöki rendelet által kihirdetett szükségállapot idején a következő 

dokumentumok online módon is benyújthatók: 

a) a képzési szolgáltatók engedélyezési ügycsomói és kérelmei; 
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b) az engedélyezési feltételek változásának értesítései a képzési szolgáltatók jogi képviselője által 

adott saját felelősségű nyilatkozatával együtt; 

c) az engedélyező biztottság beleegyezése az engedélyezési feltételek módosításának értesítésekor; 

d) értesítés és beleegyezés a képzési programok szervezésébe más megyében, mint ahol a 

szolgáltató működik. 

(2) Az engedélyező bizottság tagjai e-formában kapják a dokumentációt, majd ennek a specialisták 

által elkészített kiértékelését és a jelentések elkészítését követően szintén e-mailben továbbítják a 

jóváhagyást vagy az elutasítást, egy havi online gyűlésen. 

(3) A szükségállapot idején a képzési szolgáltatók monitorozási tevékenységét és a hallgatók 

vizsgáztatását felfüggesztik. 

(4) A megyei sürgősségi operatív törzsek határozatai függvényében az engedélyezési bizottságok 

dönthetnek a szakmai képzési programok felfüggesztéséről. 

 

XI. cikk 

A 19/2020-as számú törvény, amely szabályozza a szülőknek ítélt szabadnapokat az oktatási 

intézmények időszakos bezárásának idején, a következőképpen változik: 

1. A 3. cikk (2) és (5) bekezdése módosul a következőképpen: 

„(2) Az (1) bekezdésben jelölt juttatás adózandó, és a társadalombiztosítási, egészségügyi 

társadalombiztosítási hozzájárulásokat, valamint a munkabiztosítási hozzájárulásokat is levonják, a 

227/2015-ös számú törvény előírásai szerint. 

(5) Az (1) bekezdésben jelölt juttatások után a társadalombiztosítási, egészségügyi 

társadalombiztosítási hozzájárulásokat, valamint a munkabiztosítási hozzájárulásokat a munkáltató 

fizeti be a 227/2015-ös számú törvény előírásai értelmében.” 

2. A 31. cikk (2) bekezdése módosul a következőképpen: 

„(2) A 195/2020-as számú rendelet 1-es melléklete 32. cikkének (1) bekezdése által meghatározott 

személyek esetében az (1) bekezdésnél jelzett emelés azokból a költségvetésekből valósul meg, 

amelyekből az alapfizetési jogokat biztosítják.” 

3. A 31. cikk (2) bekezdése után egy újabb bekezdést vezetnek be, a (21) bekezdést, a következő 

tartalommal: 

„(21) A (2) bekezdés előírásaitól eltérően, a közegészségügyi egységeknél tevékenykedő 
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alkalmazottak (1) bekezdésben jelölt fizetésének emelése az egységes egészségügyi alap 

költségvetésének a közigazgatási egységek közötti átutalásokat jelölő VI. címéből történik.” 

 

XII. cikk 

(1) A 195/2020-as elnöki rendelet által kihirdetett szükségállapot idején a munkanélküliségi 

biztosítási rendszer és a foglalkoztatás ösztönzéséről szóló, módosított és bővített, 76/2002-es 

számú törvény 41. cikke (1) bekezdésének a) betűje nem alkalmazható. 

(2) A 76/2002-es számú törvény 61. cikkének (2) bekezdésétől eltérően abban az esetben, ha nem 

alkalmazzák munkaügyi téren a hosszabbítást azon munkanélküliek számára, akik nem részesülnek 

munkanélküliségi illetményben, jelen törvény értelmében a kérelmek nyilvántartásba vétele a 

mediálás érdekében 30 naptári napon belül történik a szükségállapot befejezését követően. 

 

XIII. cikk 

A 195/2020-as elnöki rendelet által kihirdetett szükségállapot idején a kérelmek és alátámasztó 

dokumentumok benyújtása, amelyekkel szociális támogatást és munkanélküli-biztosítást 

igényelnek, e-mailen keresztül történik. 

 

XIV. cikk 

(1) A 195/2020-as elnöki rendelet által kihirdetett szükségállapot idejére felfüggesztik az 

1153/2001-es, módosított és bővített kormányhatározattal elfogadott, a jogi személyiségű román 

egyesületeknek és alapítványoknak járó támogatásokról szóló 34/1998-as módszertani alkalmazási 

normák 18. cikkének (1) bekezdésében szereplő szociális támogatások kiutalásának ellenőrzését, 

valamint a támogatások felhasználásának ellenőrzését. 

(2) A szükségállapot megszűntével a kifizetési és társadalmi ellenőrzések megyei ügynöksége, 

valamint esetenként a helyi közigazgatási hatóságok helyszíni ellenőrzéseket tartanak az említett 

időszakra vonatkozóan is. 

(3) Az említett időszakban az (1) bekezdésben szereplő támogatást havonta biztosítják a törvény 

által előírt dokumentumok alapján, valamint a saját felelősségre írt nyilatkozat szerint, amelyben 

vállalják, hogy a szociális segélyezési szolgáltatások a szociális segélyezőegység műszaki 
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dokumentációja szerint történt, valamint a segélyt kimondottan csak azon szociális segélyezési 

szolgáltatásokra jogosult személyeknek utalják, akiknek ez a segély jóvá volt hagyva. 

 

XV. cikk 

(1) A 195/2020-as, a Románia területén kihirdetett szükségállapotról szóló elnöki rendelet 4. cikke 

(4) bekezdésének d) betűje alkalmazásával és a 292/2011-es, módosított és bővített, szociális 

támogatásokról szóló törvény 28., 58. és 113. cikke (3) bekezdésének c) betűje alkalmazásával a 

helyi közigazgatási hatóságok a következő intézkedéseket hozhatják: 

a) szerződést köthetnek vagy foglalkoztathatnak szakembereket, a 292/2011-es számú törvény 121. 

cikke meghatározása szerint, szociális szolgáltatások biztosítására, valamint pszichológiai és jogi 

tanácsadásra, amelyet telefonon vagy más e-eszközökön keresztül biztosítanak; 

b) helyszíneket jelölhetnek ki a hajléktalanok elkülönítésére, amennyiben a meglévő helyszíneken 

nem tudják biztosítani a járványmegelőzés feltételeit, legfőképpen a távolságtartást; 

c) önkéntességi szerződéseket köthetnek a támogatói szolgáltatások biztosítására az otthoni 

elkülönítésben lévő személyek és a mozgásukban korlátozottak számára. 

(2) A fent említett tevékenységeket a helyi közigazgatási egységek költségvetéséből és az állami 

költségvetésből finanszírozzák. 

 

 XVI. cikk 

(1) A 195/2020-as számú rendelet 4. cikke (4) bekezdésének d) betűje alkalmazásában, a szociális 

szolgáltatásokat nyújtó központok esetében, amelyek támogatás folyósítására kötöttek egyezményt 

a 34/1998-as, szociális tevékenységet folytató egyesületek, alapítványok támogatásáról szóló 

törvény alapján, és megszüntették tevékenységüket a SARS-CoV-2-járvány miatt, továbbra is kapnak 

állami támogatást, amennyiben a helyi közigazgatási egységek ilyen jellegű tevékenységeit segítik a 

szükségállapot idején. Ezek a tevékenységek a 195/2020-as elnöki rendelet 29. cikkének (2) 

bekezdésében szerepelnek. 

(2) Az (1) bekezdésben előírt támogatást a szociális szolgáltatói központok személyzetének 

fizetésére használhatják. 

(3) Az (1) bekezdés előírásainak gyakorlatba ültetése érdekében az 

egyesületek/alapítványok/felekezetek, amelyek a szociális szolgáltatásokat nyújtó központokat 
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ügykezelik, a szociális szolgáltatások biztosítása érdekében a szerződéseket kiegészíthetik 

megegyezve a helyi közigazgatási hatóságokkal. 

 

XVII. cikk 

(1) A 195/2020-as elnöki rendelet által kihirdetett szükségállapot idején a törvény értelmében 

felfüggesztik vagy nem indítják el a hiteltartozások behajtását vagy kényszervégrehajtását a szociális 

szolgáltatási jogok vonatkozásában. 

(2) Az (1) bekezdésben jelzett felfüggesztési intézkedések a szükségállapot megszűnésétől számított 

60 napon belül érvényüket vesztik. 

 

XVIII. cikk 

(1) A területi nyugdíjpénztárakon keresztül biztosított havi juttatásoknál a költségvetési, fiskális és 

kereskedelmi követelések alapján történő levonásos kényszervégrehajtásokat felfüggesztik vagy 

nem indítják el. A végrehajtás felfüggesztésére irányuló intézkedéseket a fent említett intézmények 

az illetékesek közbenjárása, valamint minden egyéb formaság nélkül megtehetik. 

(2) Az (1) bekezdésben jelzett intézkedések felfüggesztése a szükségállapot megszűnésétől számított 

60 napon belül történik. 

(3) A 2020 áprilisában visszatartott összegeket a májusi juttatások kifizetésével egy időben 

visszatérítik, és a (2) bekezdésben jelzett határidőt követően hajtják be. 

 

XIX. cikk 

(1) A temetkezési segély folyósítása a következő dokumentumok postán vagy e-mailben való 

benyújtását követően történik: 

a) kérvény a temetkezési segély igénylésére a 263/2010-es számú, az egységes állami 

nyugdíjrendszerre vonatkozó törvény módszertani alkalmazási normáinak 11-es számú 

mellékletében előírt minta szerint, amelyet a 257/2011-es számú kormányhatározattal 

hagytak jóvá, ennek utólagos módosításaival; 

b) a halotti bizonyítvány másolata; 

c) a kérvényező személyi igazolványának másolata; 
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d) a kérvényező családi állapotáról szóló dokumentumainak másolata, amelyekből kiderül, 

hogy rokonságban áll az elhunyttal, és esetenként annak a dokumentumnak a másolata, 

amely igazolja a gyám, kurátor, megbízott minőséget; 

e) a saját felelősségű nyilatkozat/bizonylat másolata, amely bizonyítja, hogy az igénylő kifizette 

a temetkezési költségeket; 

f) a társadalombiztosítási szakértő orvos által kibocsátott vagy láttamozott orvosi látlelet 

másolata, amely igazolja az alkalmatlanná válást és ennek bekövetkezésének időpontját a 18 

éven felüli érintetteknél; 

g) igazolás másolata, amely bizonyítja, hogy az elhalálozás időpontjában a 18 és 26 év közötti 

családtag oktatásban vett részt a törvény értelmében. 

(2) Az (1) bekezdésben jelzett intézkedések felfüggesztése a szükségállapot megszűnésétől számított 

60 nap után érvényét veszti. 

 

XX. cikk 

A 215/1997-es számú törvény, az Építők Szociális Otthonára vonatkozóan, a következőképpen 

módosul: 

1. A 3. cikknek a következő lesz a szövege: 

„3. cikk 

(1) Az Építők Szociális Otthonának a következő tevékenységei vannak: 

a) az építkezésben és építőanyagok termelésében foglalkoztatottak védelme abban az időszakban, 

amikor a tevékenység szünetel a kedvezőtlen időjárási körülmények következtében; 

b) az építkezésben és építőanyagok termelésében foglalkoztatottak védelme abban az időszakban, 

amikor a tevékenység szünetel a szükségállapot bevezetése miatt országos szinten; 

c) az építkezésben és építőanyagok termelésében foglalkoztatottak szakmai továbbképzésének 

biztosítása. 

(2) Jelen törvény értelmében az építőanyagok termelésének tevékenységei alatt azokat a 

tevékenységeket értjük, amelyek a kültéri előregyártott terepen zajlanak, a kőbányákban és 

kavicskitermelésben, valamint más olyan, statútumba foglalt tevékenységek, amelyekkel nem lehet 

dolgozni a kedvezőtlen időjárási körülmények vagy az országos szinten bevezetett szükségállapot 

miatt.” 
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 2. A 4. cikk (1) bekezdésének tartalma a következő: 
„4. cikk 
(1) Az Építők Szociális Otthona a képviselőinek közgyűlése által jóváhagyott statútum alapján 
működik, és a következő feladatai vannak: 

a) kialakítja, működteti és ügykezeli az építkezésben és építőanyagok termelésében 

foglalkoztatottak védelmére előirányzott alapot; 

b) megállapítja a foglalkoztatottak juttatás folyósításának feltételeit jelen törvény értelmében, 

és garantálja ezeket a jogokat; 

c) kialakítja, működteti és ügykezeli az építkezésben és építőanyagok termelésében 

foglalkoztatottak képzésére előirányzott alapot, és meghatározza azokat a feltételeket, 

amelyek között lebonyolítják az alkalmazottaknak, az Építők Szociális Otthona tagjainak a 

képzését.” 

3. A 12. cikk (2) és (3) bekezdésének tartalma a következő: 

„(2) A juttatás biztosításának időszaka nem lehet több 120 naptári napnál, a tevékenység 

megszakításának éve, november 1-től számítva a következő év március 31-ig. 

(3) A szociális védelmi támogatás biztosításának időszakát kiterjesztik a 195/2020-as számú, a 

szükségállapot kihirdetésére vonatkozó rendelet idején.” 

 

XXI. cikk 

(1) Az iskolai előkészítő intézményekben, az oktatási intézményekhez hasonlóan, a tevékenységet 

felfüggesztik a szükségállapot idejére, a 195/2020-as számú rendelet értelmében. 

(2) Az előkészítőbe járó gyerekek szülei jogosultak a 19/2020-as számú törvénybe foglalt 

szabadnapokra az oktatási intézmények időszakos bezárásának idején. 

 

LUDOVIC ORBAN 

miniszterelnök 

 


