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III. Kormányrendeletek

A Kormány 251/2022. (VII. 13.) Korm. rendelete
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 
szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és 
az adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a)  pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV.  törvény 41/C. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
a) 42.  § (7)  bekezdésében az „új típusú” szövegrész helyébe az „53.  § (2)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában és 

c) pont ca) alpontjában meghatározott formátumú” szöveg,
b) 55.  § (2)  bekezdésében az „új típusú rendszámtábla” szövegrész helyébe a „járművek 53.  § (2) bekezdés 

b) pont ba) alpontjában és c) pont ca) alpontjában meghatározott formátumú rendszámtáblája” szöveg,
c) 56. § (4) bekezdésében az „új típusú” szövegrész helyébe az „az 53. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában és 

c) pont ca) alpontjában meghatározott formátumú” szöveg,
d) 70. § (2) bekezdés a) pontjában az „az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben” szövegrész helyébe 

az „a fő tevékenysége szerint járműgyártó gazdálkodó szervezetnek az általa gyártott, vagy tesztelési célból 
részére üzemeltetésre átadott, de forgalomba még nem helyezett járművei tesztelése esetén” szöveg,

e) 70. § (2) bekezdés b) pontjában az „az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben” szövegrész helyébe 
az „a fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult gazdálkodó szervezetnek a még forgalomba 
nem helyezett, vagy forgalomból kérelemre ideiglenesen kivont jármű kereskedelmi célból történő szállítása, 
továbbá kereskedelmi célú kipróbálása esetén” szöveg,

f ) 70. § (2) bekezdés c) pontjában az „az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben” szövegrész helyébe 
az  „a közlekedési hatóság nyilvántartásában szereplő, a  közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 
miniszteri rendeletben meghatározott járműfejlesztő szervezetnek tesztelés esetén” szöveg,

g) 70.  § (3)  bekezdésében az „Az (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott járműjavításra jogosult szervezet” 
szövegrész helyébe az „A járműjavításra jogosult gépjármű-fenntartó szervezet” szöveg,

h) 96. § (1) bekezdés g) pontjában az „új típusú rendszámmal rendelkező járművön” szövegrész helyébe az „53. § 
(2) bekezdés b) pont ba) alpontjában és c) pont ca) alpontjában meghatározott formátumú rendszámtáblával 
rendelkező személygépkocsin, tehergépkocsin, autóbuszon és vontatón” szöveg,

i) 106. § (6) bekezdésében a „70. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott járműgyártó, a 70. § (1) bekezdés 
d)  pontjában meghatározott közlekedési kutatóintézet, valamint a 70.  § (1) bekezdés e)  pontjában 
meghatározott járműfejlesztő szervezet” szövegrész helyébe a  „fő tevékenysége szerint járműgyártó 
gazdálkodó szervezet, közlekedési kutatóintézet, valamint járműfejlesztő szervezet” szöveg,

j) 108.  § (1)  bekezdésében a „közeli hozzátartozó részére történt” szövegrész helyébe a „közeli hozzátartozó 
részére, vagy a 117. § (1) bekezdésében meghatározott járműkereskedők között történt” szöveg,

k) 12.  melléklet 4.  pontjában a „jármű rendszámát tartalmazó vonalkód, 2D” szövegrész helyébe a „vonalkód, 
2D” szöveg,

l) 13/A. melléklet 2. pontjában a „két-két (összesen 4) számjegyet” szövegrész helyébe a „két-két (összesen 4), 
a  13.  melléklet 3.  pont 3.1.  alpontjában meghatározott rendszámtáblák esetében két betűjelet, 
két számjegyet és kötőjelet követően három (összesen 5) számjegyet” szöveg,
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m) 18/C.  melléklet címében a „12–18.  pontja alapján” szövegrész helyébe a „12–18.  pontja, valamint a  63/A.  § 
(3) bekezdése alapján” szöveg

lép.

2. A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló  
513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az  adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.)
a) 3. melléklet B. pont 1. alpontjában az „A P betűjelű ideiglenes rendszámtábla és az  ideiglenes forgalomban 

tartási engedély” szövegrész helyébe az „A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési 
okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
kormányrendelet) 63/A.  § (2)  bekezdés 7–11.  pontja szerinti I betűjelű ideiglenes rendszámtábla és 
az ideiglenes forgalmi engedély” szöveg,

b) 3.  melléklet B.  pont 2.  alpontjában az „A Z betűjelű” szövegrész helyébe az „A kormányrendelet 63/A.  § 
(2) bekezdés 13–18. pontja szerinti I betűjelű” szöveg,

c) 3. melléklet B. pont 4. alpontjában az „Az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes forgalomban 
tartási engedély” szövegrész helyébe az  „A kormányrendelet 63/A.  § (2)  bekezdés 1–5.  pontja szerinti 
I betűjelű ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes forgalmi engedély” szöveg,

d) 3.  melléklet B.  pont 5.  alpontjában az  „ideiglenes forgalomban tartási engedély” szövegrész helyébe 
az „ideiglenes forgalmi engedély” szöveg,

e) 3. melléklet B. pont 6. alpontjában az „E betűjelű” szövegrész helyébe az „I betűjelű” szöveg
lép.

3. §  A KR. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 251/2022. (VII. 13.) Korm. rendelethez

 1. A KR. 3. melléklet B. pont 7. alpont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. Az  M betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényességi 
idejének a kormányrendelet 63/A. § (2) bekezdés 6. pontja szerinti kiadása,
I betűjelű ideiglenes rendszámtábla és ideiglenes forgalmi engedély kiadásával történő meghosszabbítása, valamint 
a kormányrendelet 63/A. § (2) bekezdés 6. pontja szerinti kiadása,
I betűjelű ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes forgalmi engedély kiadása, továbbá az
I betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadott ideiglenes forgalmi engedély érvényességi idejének cserével történő 
meghosszabbítása esetén:”

 2. A KR. 3. melléklet B. pont 7. alpont 7.1. és 7.2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használata és ideiglenes forgalomban tartási engedély és az ideiglenes forgalmi 
engedély kiadása, valamint az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedély 
érvényességi idejének cserével történő meghosszabbítása esetén:)
„7.1. az  ügyfélnek a  felvenni kívánt rendszámtáblák, valamint az  ilyen rendszámtáblára kötelezett járművek 
darabszámára, gyártmányára, típusára és egyedi azonosító adataira (alvázszám) vonatkozó nyilatkozata, eljáró 
hatóság által hitelesített példánya,
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7.2. az  ügyfélnek az  ideiglenes rendszámtáblával közúton használni kívánt mezőgazdasági erőgép vagy 
mezőgazdasági erőgépek biztonságos és szabályos közlekedésre való alkalmasságáról szóló nyilatkozata, eljáró 
hatóság által hitelesített példánya,”

 3. A KR. 3. melléklet B. pont 8. alpont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. Az  SP betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényességi 
idejének a kormányrendelet 63/A. § (2) bekezdés 12. pontja szerinti kiadása,
I betűjelű ideiglenes rendszámtábla és ideiglenes forgalmi engedély kiadásával történő meghosszabbítása, valamint 
a kormányrendelet 63/A. § (2) bekezdés 12. pontja szerinti kiadása,
I betűjelű ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes forgalmi engedély kiadása, továbbá az
I betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadott ideiglenes forgalmi engedély érvényességi idejének cserével történő 
meghosszabbítása esetén:”

A Kormány 252/2022. (VII. 13.) Korm. rendelete
a segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes 
szabályairól szóló 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet, valamint a 2014–2020 közötti programozási időszakban 
a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások 
felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés n) pontjában,
a 2. alcím tekintetében 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 segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes 
szabályairól szóló 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól 
szóló 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet] 1.  § 1.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„1. alternatív segélykérő csatorna: olyan informatikai vagy telekommunikációs felület vagy lehetőség, amelyen 
a  segélykérő a  hanghívástól eltérő módon teheti meg a  készenléti szervek beavatkozását igénylő bejelentését 
a segélykérő vonalakon keresztül;”

 (2) A 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet 1. §-a a következő 1a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„1a. bejelentő: segélyhívás esetében az adott eseményhez segélyt kérő természetes személy vagy más, segélyhívás 
kezdeményezésére képes technikai rendszer;”

2. §  A 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/A.  § (1) Fogyatékossággal élő személy a  segélykérését a  „112 SOS Hallássérülteknek” elnevezésű 
mobilalkalmazáson, a 112-es segélyhívó számra küldött SMS útján, valamint egyéb kialakított alternatív segélykérő 
csatornán is kezdeményezheti.
(2) A  „112 SOS Hallássérülteknek” elnevezésű mobilalkalmazás használatáról, valamint az  egyéb alternatív 
segélykérő csatornán történő bejelentési lehetőségekről a www.police. hu honlap ad tájékoztatást.
(3) Az  egyéb kialakított alternatív segélykérő csatornán érkező bejelentések kezelését a  hívásfogadó központok 
végzik.”
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3. §  A 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„e) a termékekre és a  szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről szóló, 2019. április 17-i 
2019/882/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (8) bekezdésének”
(való megfelelést szolgálja.)

2. A 2014–2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, 
Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló  
135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A 2014–2020 közötti programozási időszakban a  Belső Biztonsági Alapból és a  Menekültügyi, Migrációs és 
Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet] a következő 16/B. §-sal egészül ki:
„16/B.  § E  rendeletnek a  segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának 
részletes szabályairól szóló 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet, valamint a  2014–2020 közötti programozási 
időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások 
felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 252/2022. (VII. 13.) Korm. rendelettel 
(a  továbbiakban: Mód.r2.) módosított 1.  mellékletét a Mód.r2. hatálybalépésekor már megkezdett projektek 
tekintetében is alkalmazni kell.”

 (2) A 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 4. § és az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

6. § (1) E  rendelet 1. alcíme a  termékekre és a  szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről szóló, 
2019.  április 17-i 2019/882/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 4.  cikk (8)  bekezdésének való megfelelést 
szolgálja.

 (2) E  rendelet 2. alcíme a  Menekültügyi, a  Migrációs és az  Integrációs alapra, valamint a  rendőrségi együttműködés, 
a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre 
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 514/2014/EU rendelet, a  Menekültügyi, Migrációs 
és Integrációs Alap létrehozásáról szóló 516/2014/EU rendelet és a  Menekültügyi, Migrációs és Integrációs 
Alap létrehozásáról szóló 2021/1147/EU rendelet módosításáról szóló, 2022. április 6-i (EU)  2022/585 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, továbbá a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs alapra, valamint a rendőrségi 
együttműködés, a  bűnmegelőzés és a  bűnözés elleni küzdelem, valamint a  válságkezelés pénzügyi támogatására 
szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2014. április 16-i 514/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 252/2022. (VII. 13.) Korm. rendelethez

 1. A 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.2. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2. Elszámolhatósági időszak
A projektekkel kapcsolatos támogatható költségek felmerülésének, valamint e  költségek Felelős Hatóság által 
történő megtérítésének időszakát a horizontális rendelet 17. cikk (3) bekezdése rögzíti. Megkezdett projekt abban 
az esetben részesülhet támogatásban, ha a támogatási kérelem benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek, 
továbbá az e rendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelel.
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A támogatott projektek esetében a  pályázati kiírások a  jelen pont szerinti általános elszámolhatósági időszakon 
belül szűkebb időtartamot is meghatározhatnak.”

 2. A 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.5.1. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.5.1. Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai
A projekt céljának megvalósításában, illetve szakmai felügyeletében közvetlenül közreműködő személyzet
a) bruttó munkabére,
b) személyi jellegű egyéb kifizetései – különösen a bérjellegű juttatások, az utazási költségtérítés, cafetéria –,
c) munkaköri alkalmassági vizsgálat a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról 
és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerinti díja és
d) bérjárulékai
elszámolhatóak.
Bérként, bérjellegű juttatásként kizárólag a  projekt céljainak megvalósításával összefüggésben, a  munkaviszony, 
kinevezés alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli vagy természetbeni juttatások számolhatók  el. 
A  személyi jellegű egyéb kifizetések és bérjárulékok olyan mértékben elszámolhatóak, amilyen mértékben 
a támogatott projekthez kapcsolódnak.
A bérköltség csak a  ténylegesen kifizetett munkabér alapján a  projekt keretében való foglalkoztatás arányában 
számolható el.
Ha a  projekt végrehajtásához szükséges, többletfeladat, túlóra, túlszolgálat elrendelése célfeladatok kiírásával, 
többletfeladatot elrendelő megállapodás vagy megbízási szerződés keretében elszámolható.
Munkaviszony megszűnése vagy megszüntetése esetében a  munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra 
és a  közszolgálati tisztviselői jogviszony megszűnésére/megszüntetésére vonatkozó jogszabályok által előírt, 
kötelezően fizetendő juttatások költsége olyan mértékben elszámolható, amilyen mértékben az  a  támogatott 
projekthez kapcsolódik, függetlenül attól, hogy a munkavégzésre vonatkozó szerződés, illetve a kollektív szerződés 
az elszámolás arányára vonatkozóan eltérő rendelkezéseket tartalmaz.
Nem számolható el a jutalom, illetve az olyan jutalomjellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható.”

 3. A 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.7. alcím b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A következő költségek számolhatóak el:)
„b) Szállásköltségek
A szállásköltségek elszámolása esetén vendégéjszakánként, belföldi szállás esetében legfeljebb bruttó  
22  000  Ft/fő/éj, külföldi szállás esetében legfeljebb bruttó 150  euró/fő/éj mértékű költség számolható el. Belföldi 
szállás esetén magasabb összeg akkor számolható el, ha az  elszállásolt személy hivatali beosztása alapján 
a kedvezményezett a magasabb összeget megindokolta, és azt a Felelős Hatóság elfogadta.”

 4. A 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet 1. melléklet 3. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Általános (közvetett) költségek
Az általános (közvetett) költségek nem kapcsolhatók teljes mértékben egy adott folyamathoz vagy tevékenységhez, 
azonban elengedhetetlenek a projekt keretében támogatott tevékenység végzéséhez.
Ilyen költségek a következők:
a) közüzemi díjak és szolgáltatások (különösen víz, gáz, elektromos áram, távhő, hulladékkezelési közszolgáltatás, 
telefon, fax, internet, telekommunikációs költségek),
b) postaköltségek, ideértve az elektronikus kommunikáció működtetéséhez kapcsolódó költségeket is (különösen 
e-aláírás alkalmazásához kapcsolódó tanúsítvány, kriptográfiai eszközök, időbélyegzés költségei),
c) takarítás,
d) őrzés,
e) állagmegóvás/karbantartás, ideértve az  irodatechnikai és informatikai eszközök karbantartását is, kivéve 
a működési célú támogatások esetében,
f ) biztosítási költség, így különösen a kedvezményezett irodájának biztosítása,
g) bankszámlanyitás költsége, ha a  pályázati kiírás értelmében kötelező önálló bankszámlát nyitni a  projektre, 
továbbá a rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költségek,
h) dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek,
i) a  vállalatirányítási tevékenységek, így különösen jogi, adminisztratív, igazgatási, könyvelési, bérszámfejtési, 
ellenőrzési, kontrolling és egyéb, a projekt megvalósítását közvetetten szolgáló tevékenységek ráfordításai,
j) a kapcsolódó anyag – és az Sztv. 80. § (2) bekezdésében, illetve az Áhsz. hatálya alá tartozó szervezetek esetén 
az Áhsz. 1. § (1) bekezdés 4. pontja alapján meghatározott értékhatár alatti, egy összegben leírható tárgyi eszközök – 
költsége, így különösen nyomtató, számológép, papír, írószer,
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k) kifejezetten a projektmenedzsment-tevékenységhez kötődő irodabérlet.
Ezek a  költségek csak a  közvetett költségeken belül számolhatóak el, más költségkategóriákban nincs erre 
lehetőség.
Közvetett költség a  kizárólag működési célú támogatásra irányuló projektek keretében nem számolható el. 
A  közvetett költség  további korlátozására a  pályázati kiírásban a  Felelős Hatóság jogosult. A  saját teljesítésben 
megvalósuló tevékenység esetén az  önköltségi ár kalkulálásakor figyelembe vett, az  Útmutató által közvetett 
költségként definiált kiadások esetében az  önköltségi áras költségtételekre vonatkozóan közvetett költség 
– a kettős finanszírozás elkerülése érdekében – a projekt keretében már nem tervezhető.”

 5. A 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Elszámolható költségekre vonatkozó százalékos korlátok
Az Útmutató hatálya alá tartozó projektek vonatkozásában egyes költségeknek a  projekt összes elszámolható 
közvetlen költségére vetített százalékos arányára a  következő táblázatban összefoglalt, vagy a  kiírásban 
meghatározott korlátozásokat kell betartani a projekt tervezésekor.
A Felelős Hatóság a  közvetett költség mértékét a  horizontális rendelet 18.  cikk (6)  bekezdésében foglalt 
szabályoknak megfelelő egyéb módszer szerint is meghatározhatja, a kiírás céljának figyelembevételével.

A B

1. Költségtípus
Mértéke  

(%-ban)

2. Projekt-előkészítés, -tervezés (különösen jogszabályban, illetve pályázati kiírásban 
megkövetelt megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésének költsége, beruházást 
tartalmazó projekteknél műszaki, kivitelezési tervek elkészítése, hatósági engedélyek 
megszerzésének költségei). A közbeszerzési eljárások lefolytatásának költségét 
a százalékos korlátnak való megfelelés ellenőrzésekor nem kell figyelembe venni.

5

3. Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1

4. Ingatlanvásárlás (különösen föld, épület) 10

5. Terület-előkészítés (különösen régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák) 2

6. Műszaki ellenőri szolgáltatás 1

7. Projektmenedzsment beruházási jellegű projekt esetében 2,5

8. nem beruházási jellegű projekt esetében 8

9. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás 0,5

10. Könyvvizsgálat 0,5

11. Közvetett költség beruházási jellegű projekt esetében 1

12. nem beruházási jellegű projekt esetében 7

Az uniós jogszabályban meghatározott százalékos korlát, valamint a  közvetett költség tekintetében a  pályázati 
kiírásban meghatározott százalékos korlát a projekt zárásakor nem léphető át.
A táblázatban szereplő, százalékos korláttal korlátozott elszámolható költségek százalékban meghatározott 
átalányalapú módszerrel számolhatók el, ha a pályázati kiírás azt előírja vagy lehetővé teszi.
Kizárólag technikai segítségnyújtás keretében támogatott projektek esetén, ha a  projekt fő tevékenysége 
a  táblázatban foglalt költségek elszámolása, a  táblázatban foglalt, illetve az  egyes címeknél is jelzett százalékos 
korlátoktól a Felelős Hatóság eltérhet.”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 18/2022. (VII. 13.) AM rendelete
a baromfi- és kocaállomány után igénybe vehető kivételes alkalmazkodási támogatás 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 9−12.  § tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
a) baromfi: az 1. mellékletben foglalt táblázat A:2–A:6 mezőjében felsorolt baromfifajok;
b) koca: a  tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet  

[a továbbiakban: 7/2015. (III. 11.) FM rendelet] 1. § 7. pontja szerinti tenyészkoca.

2. A támogatás célja és formája

2. § (1) A támogatás célja, hogy a baromfi- és sertéságazatot jelenleg sújtó, kivételesen magas mértékű termelési költségek 
részbeni ellentételezésével hozzájáruljon a  termelési feltételek biztosításához és ezen keresztül az  élelmiszer-
biztonság folyamatos fenntartásához és a piaci egyensúlyhiányok kezeléséhez.

 (2) A  támogatás a  mezőgazdasági ágazatok termelőinek nyújtott kivételes alkalmazkodási támogatásról szóló,  
2022. március 23-i (EU) 2022/467 európai bizottsági rendelet alapján nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

3. A támogatási kérelem

3. § (1) A  támogatási kérelmet a  baromfi- és kocatartó (a továbbiakban együtt: kérelmező) 2022. július 16. és 25. között 
elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az  erre a  célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő 
felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül jogosult benyújtani a Magyar Államkincstárhoz 
(a továbbiakban: Kincstár).

 (2) Az  5. és 6.  §-ban meghatározott jogcímekre külön támogatási kérelmet kell benyújtani. Jogcímenként legfeljebb  
egy támogatási kérelem nyújtható be.

 (3) A támogatási kérelem tartalmazza a kérelmező ügyfél-azonosítóját, továbbá
a) baromfitartó esetén

aa) a támogatás 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogalapját és
ab) az 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatokat,

b) kocatartó esetén
ba) a támogatás 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogalapját és
bb) a 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatokat.

 (4) A  támogatási kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot, így a  hiánypótláshoz kapcsolódó 
dokumentumokat és – a  felügyeleti eljárás kivételével – a  jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat is 
az  elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A  nem elektronikus úton benyújtott dokumentum 
a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

 (5) Ha a  kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a  kérelmező 
helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási 
szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az  eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. 
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A  meghatalmazott 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 [a továbbiakban: 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet] meghatalmazásra vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni.

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

4. A támogatási döntés

4. § (1) A  Kincstár – a  támogatási kérelmekről történő döntést követően – a  szükséges forrás rendelkezésre állása esetén 
legkésőbb 2022. szeptember 30-áig intézkedik a  támogatás összegének a  kérelmező ügyfél-nyilvántartási 
rendszerbe bejelentett fizetési számlájára történő folyósításáról.

 (2) A  támogatás összege állatfajonként az  1.  melléklet szerinti átváltási tényező figyelembevételével a  2.  melléklet 
alapján kerül meghatározásra.

 (3) A Kincstár az 5. és 6. §-ban foglaltak teljesülését a támogatás kifizetését megelőzően adminisztratív úton ellenőrzi, 
a helyszíni ellenőrzést az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált 
igazgatási és kontrollrendszer, a  vidékfejlesztési intézkedések és a  kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő 
megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet alapján hajtja végre.

 (4) A  támogatási kérelmek adminisztratív ellenőrzése során kizárólag az  5.  § (4) és (5)  bekezdése és a  6.  §  
(3) és (4)  bekezdése szerint átadott adatok vehetők figyelembe. A  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal  
(a továbbiakban: NÉBIH) vagy a  környezetvédelemért felelős miniszter által az  5.  § (4) és (5)  bekezdése és a  6.  §  
(3) és (4)  bekezdése szerint átadott adatlistákon nem szereplő baromfi, illetve koca után támogatás nem vehető 
igénybe.

5. A baromfi után igényelhető támogatás igénybevételének különös szabályai

5. § (1) A támogatás igénybevételére az a baromfitartó jogosult, aki vagy amely
a) tekintetében a támogatás jogalapja a következő feltételek valamelyike alapján fennáll:

aa) a  2021.  év tekintetében az  éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági 
gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a  szántóterület, 
az  állandó gyepterület és az  állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy 
legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet  
[a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet] alapján támogatási összeget megállapító döntéssel 
rendelkezik, és – a 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 1. § 5. pontja szerinti – 2022. évi egységes kérelme 
kiterjed a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti támogatásra is,

ab) baromfitartóként a  baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 
11/2019. (IV. 1.) AM rendelet [a továbbiakban: 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet] alapján a  2021/2022. 
támogatási évben a  11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 2.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti tevékenység 
vonatkozásában kifizetésben részesült, és ezen tevékenységre a  2022/2023. támogatási évre 
jóváhagyott támogatói döntéssel rendelkezik,

ac) a (2) bekezdés b) pontja szerinti baromfi törzsállomány alapján történő igénylés esetén az étkezési 
tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről 
szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet szerinti támogatás vonatkozásában a 2021/2022. támogatási évre 
jóváhagyó támogatási döntéssel rendelkezik, vagy

ad) baromfitartóként a  környezeti hatásvizsgálati és az  egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.)  
Korm. rendelet] alapján környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedéllyel 
rendelkezik,

b) a  támogatási kérelem benyújtásának időpontjában megfelel az  államháztartásról szóló 2011.  évi  
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek, és

c) a támogatási kérelmének benyújtásával egyidejűleg a b) pontban foglaltakról nyilatkozik.
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 (2) A támogatás alapja
a) – a  b)  pont szerinti törzsállomány kivételével – a  2022. február 24. és 2022. június 30. közötti vágóhídi 

vagy export célú, a  Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló  
120/2007. (X. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: BIR rendelet) szerinti nyilvántartásba legkésőbb  
2022. július 14-éig bejelentett és nyilvántartásba vett kiszállítás szerinti állatlétszám, vagy

b) – baromfi törzsállományok esetén – a BIR rendelet szerinti nyilvántartás szerint a kérelmező tenyészeteiben  
2022. március 31-én élőként nyilvántartott, bennálló növendék vagy termelő állatlétszám.

 (3) A BIR rendelet szerinti nyilvántartásba való bejelentés teljesítéséért, a bejelentett adatok helyességéért, a bejelentés 
elmaradásáért vagy határidőn túli teljesítéséért a baromfitartó a felelős.

 (4) A NÉBIH a támogatási kérelem elbírálásához szükséges, (2) bekezdés szerinti adatot a Kincstár megkeresését követő 
tíz napon belül, de legkésőbb 2022. augusztus 12-éig elektronikus úton a Kincstár rendelkezésére bocsátja.

 (5) Az  (1)  bekezdés a)  pont ad)  alpontja szerinti környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedély 
vonatkozásában a  környezetvédelemért felelős miniszter – kérelmezőnkénti bontásban – legkésőbb  
2022. augusztus 1-jéig elektronikus úton megküldi a Kincstár részére
a) az üzemeltető nevét,
b) a létesítmény, telephely nevét,
c) a besorolás megnevezését,
d) az üzemelés státuszát,
e) az engedélyről szóló döntés számát,
f ) az engedély kiállításának dátumát,
g) az engedély érvényességi határidejét.

 (6) A támogatás keretösszege
a) baromfi esetében 4 262 803 912 forint,
b) az a) pontban meghatározott kereten belül a kacsa és házi lúd kiegészítő támogatására 500 000 000 forint.

6. A koca után igényelhető támogatás igénybevételének különös szabályai

6. § (1) A támogatás igénybevételére az a kocatartó jogosult, aki vagy amely
a) tekintetében a támogatás jogalapja a következő feltételek valamelyike alapján fennáll:

aa) a  2021.  év tekintetében a  10/2015. (III. 13.) FM rendelet alapján támogatási összeget megállapító 
döntéssel rendelkezik, és – a 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 1. § 5. pontja szerinti – 2022. évi egységes 
kérelme kiterjed a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti támogatásra is,

ab) kocatartóként a 7/2015. (III. 11.) FM rendelet alapján a 2021/2022. támogatási évben a 7/2015. (III. 11.)  
FM rendelet 2.  § (1)  bekezdés a) vagy b)  pontja szerinti tevékenység vonatkozásában kifizetésben 
részesült, és ezen tevékenységekre a  2022. támogatási évre jóváhagyott támogatói döntéssel 
rendelkezik, vagy

ac) kocatartóként a  314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján környezetvédelmi vagy egységes 
környezethasználati engedéllyel rendelkezik,

b) a  támogatási kérelem benyújtásának időpontjában megfelel az  Áht. 50.  § (1)  bekezdés a) és c)  pontjában 
foglalt követelményeknek, és

c) a támogatási kérelmének benyújtásával egyidejűleg a b) pontban foglaltakról nyilatkozik.
 (2) A támogatás a 2022. március 31-én élőként nyilvántartott koca (darabszám) után igényelhető. A sertések jelöléséről, 

valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet szerinti 
nyilvántartásba való bejelentés teljesítéséért, a bejelentett adatok helyességéért, a bejelentés elmaradásáért vagy 
határidőn túli teljesítéséért a kérelmező a felelős.

 (3) A NÉBIH a támogatási kérelem elbírálásához szükséges, (2) bekezdés szerinti adatot a Kincstár megkeresését követő 
tíz napon belül, de legkésőbb 2022. augusztus 12-éig elektronikus úton a Kincstár rendelkezésére bocsátja.

 (4) Az  (1)  bekezdés a)  pont ac)  alpontja szerinti környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedély 
vonatkozásában a  környezetvédelemért felelős miniszter – kérelmezőnkénti bontásban – legkésőbb  
2022. augusztus 1-jéig elektronikus úton megküldi a Kincstár részére
a) az üzemeltető nevét,
b) a létesítmény, telephely nevét,
c) a besorolás megnevezését,
d) az üzemelés státuszát,
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e) az engedélyről szóló döntés számát,
f ) az engedély kiállításának dátumát,
g) az engedély érvényességi határidejét.

 (5) A támogatás keretösszege 2 000 000 000 forint.

7. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
 (2) Ez  a  rendelet a  mezőgazdasági ágazatok termelőinek nyújtott kivételes alkalmazkodási támogatásról szóló,  

2022. március 23-i (EU) 2022/467 európai bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket tartalmaz.

8. §  A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló  
4/2014. (I. 27.) VM rendelet 2.  § (3)  bekezdésében a „legfeljebb 100 millió forint” szövegrész helyébe a „legfeljebb  
115 millió forint” szöveg lép.

9. §  A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.)  
VM rendelet [a továbbiakban: 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet] 4. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Támogatás igénybevételére az a fűszerpaprika-termelő jogosult, aki)
„a) a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007.  évi XVII.  törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 
28.  § (3)  bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a  Támogatási törvény 
28.  § (3a)  bekezdésének megfelelően a  támogatási kérelem benyújtásakor az  Egységes Mezőgazdasági 
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel,”

10. § (1) A 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet a  fűszerpaprika-termelőnek a  tárgyév május 1. és augusztus 5. között kell elektronikus 
úton, ügyfélkapus azonosítást követően, az  erre a  célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen  
(a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) benyújtani a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár).”

 (2) A 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet 5. §-a a következő (1a)–(1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a  kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során 
a kérelmező helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus 
azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus űrlapkitöltő felületet használja az  eljárási cselekmények 
elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott 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 [a továbbiakban: 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet] meghatalmazásra 
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
(1b) A  támogatási kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot, így a  hiánypótláshoz kapcsolódó 
dokumentumokat és – a  felügyeleti eljárás kivételével – a  jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat 
(a továbbiakban együtt: beadvány) is az  elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani.  
A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.
(1c) A támogatási kérelem a benyújtását követő naptól számított tíz napon belül, de legkésőbb az (1) bekezdésben 
meghatározott határidő végéig az  elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén 
az  utolsó támogatási kérelmet kell elbírálni. A  támogatási kérelem benyújtásának időpontja az  utolsó módosító 
kérelem benyújtásának időpontja.
(1d) Az  eljárás során – a  felügyeleti eljárás kivételével – kötelező az  elektronikus kapcsolattartás. A  kötelező 
elektronikus kapcsolattartásra tekintettel a  Kincstár az  értesítéseket, dokumentumokat, valamint a  döntéseit 
elektronikus úton közli a kérelmezővel vagy meghatalmazottjával.”

11. §  A 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet 6/B.  § (8)  bekezdésében az „az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint 
a  központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról 
szóló” szövegrész helyébe az „a” szöveg lép.
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12. § (1) Az  étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről 
szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet [a továbbiakban: 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet] 4.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  (1a)  bekezdésében meghatározottak figyelembevételével az  igénylő a  támogatási kérelmet a  tárgyévet 
megelőző év június 1-jétől június 30-áig nyújthatja be a  Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által 
rendszeresített és a  honlapján közleményben közzétett, a  3.  melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon.  
Egy tárgyévre baromfi megnevezés-csoportonként kizárólag egy támogatási kérelem nyújtható be.”

 (2) A 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) 2022. július 1-jét követően az igénylő támogatási kérelem benyújtására nem jogosult.”

13. §  A haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet 3. §-ában 
a „legfeljebb 50 millió forint” szövegrész helyébe a „legfeljebb 78 millió forint” szöveg lép.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

1. melléklet a 18/2022. (VII. 13.) AM rendelethez

Baromfi, illetve koca állategységként igénybe vehető támogatási összeg

A B

1. Állatfaj megnevezése Átváltási tényező

2. házi lúd 0,012

3. kacsa 0,006

4. gyöngytyúk 0,005

5. házityúk 0,005

6. pulyka 0,024

7. koca 0,3 

2. melléklet a 18/2022. (VII. 13.) AM rendelethez

Baromfi, illetve koca állategységként igénybe vehető támogatási összege meghatározásának módja

 A)  Házi lúd és kacsa állatfajok esetében alkalmazandó számítás

 

8 
 

2. melléklet a …/2022. (…) AM rendelethez 
 

Baromfi -, illetve koca állategységként igénybe vehető támogatási összegének 
meghatározásának módja 

 
 

A) Házi lúd és a kacsa állatfajok esetében alkalmazandó számítás 
 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 = 	
𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩
𝑱𝑱𝑱𝑱𝑩𝑩𝑩𝑩Á

∗ 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑱𝑱𝑱𝑱𝑩𝑩𝑩𝑩Á +	
𝑽𝑽𝑽𝑽𝑩𝑩𝑩𝑩
𝑱𝑱𝑱𝑱𝑽𝑽𝑽𝑽Á

∗ 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑱𝑱𝑱𝑱𝑽𝑽𝑽𝑽Á 

 
ahol: 
IMT: Az igénylőt megillető támogatás összege 
BK: Az 5. § (6) bekezdés a) pontja szerinti keretösszeg 
JBÁ: Összes jogosult baromfi állategység 
IJBÁ: Az igénylő összes jogosult baromfi állategysége 
VK: Az 5. § (6) bekezdés b) pontja szerinti keretösszeg 
JVÁ: Összes jogosult házi lúd vagy kacsa állategység 
IJVÁ: Az igénylő összes jogosult házi lúd vagy kacsa állategysége 

 
B) Gyöngytyúk, házityúk és a pulyka állatfajok esetében alkalmazandó számítás 

 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 = 	
𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩
𝑱𝑱𝑱𝑱𝑩𝑩𝑩𝑩Á

∗ 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑱𝑱𝑱𝑱𝑩𝑩𝑩𝑩Á 

 
ahol: 
IMT: Az igénylőt megillető támogatás összege 
BK: Az 5. § (6) bekezdés a) pontja szerinti keretösszeg 
JBÁ: Összes jogosult baromfi állategység 
IJBÁ: Az igénylő összes jogosult baromfi állategysége 

 
C) Koca esetében alkalmazandó számítás 

 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 = 	
𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩
𝑱𝑱𝑱𝑱𝑩𝑩𝑩𝑩Á

∗ 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑱𝑱𝑱𝑱𝑩𝑩𝑩𝑩Á 

 
ahol: 
IMT: Az igénylőt megillető támogatás összege 
KK: A 6. § (5) bekezdése szerinti keretösszeg 
JKÁ: Összes jogosult koca állategység 
IJKÁ: Az igénylő összes jogosult koca állategysége 
 

ahol:
IMT: Az igénylőt megillető támogatás összege
BK: Az 5. § (6) bekezdés a) pontja szerinti keretösszeg
JBÁ: Összes jogosult baromfi állategység
IJBÁ: Az igénylő összes jogosult baromfi állategysége
VK: Az 5. § (6) bekezdés b) pontja szerinti keretösszeg
JVÁ: Összes jogosult házi lúd vagy kacsa állategység
IJVÁ: Az igénylő összes jogosult házi lúd vagy kacsa állategysége
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 B)  Gyöngytyúk, házityúk és pulyka állatfajok esetében alkalmazandó számítás

 

8 
 

2. melléklet a …/2022. (…) AM rendelethez 
 

Baromfi -, illetve koca állategységként igénybe vehető támogatási összegének 
meghatározásának módja 

 
 

A) Házi lúd és a kacsa állatfajok esetében alkalmazandó számítás 
 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 = 	
𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩
𝑱𝑱𝑱𝑱𝑩𝑩𝑩𝑩Á

∗ 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑱𝑱𝑱𝑱𝑩𝑩𝑩𝑩Á +	
𝑽𝑽𝑽𝑽𝑩𝑩𝑩𝑩
𝑱𝑱𝑱𝑱𝑽𝑽𝑽𝑽Á

∗ 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑱𝑱𝑱𝑱𝑽𝑽𝑽𝑽Á 

 
ahol: 
IMT: Az igénylőt megillető támogatás összege 
BK: Az 5. § (6) bekezdés a) pontja szerinti keretösszeg 
JBÁ: Összes jogosult baromfi állategység 
IJBÁ: Az igénylő összes jogosult baromfi állategysége 
VK: Az 5. § (6) bekezdés b) pontja szerinti keretösszeg 
JVÁ: Összes jogosult házi lúd vagy kacsa állategység 
IJVÁ: Az igénylő összes jogosult házi lúd vagy kacsa állategysége 

 
B) Gyöngytyúk, házityúk és a pulyka állatfajok esetében alkalmazandó számítás 

 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 = 	
𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩
𝑱𝑱𝑱𝑱𝑩𝑩𝑩𝑩Á

∗ 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑱𝑱𝑱𝑱𝑩𝑩𝑩𝑩Á 

 
ahol: 
IMT: Az igénylőt megillető támogatás összege 
BK: Az 5. § (6) bekezdés a) pontja szerinti keretösszeg 
JBÁ: Összes jogosult baromfi állategység 
IJBÁ: Az igénylő összes jogosult baromfi állategysége 

 
C) Koca esetében alkalmazandó számítás 

 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 = 	
𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩
𝑱𝑱𝑱𝑱𝑩𝑩𝑩𝑩Á

∗ 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑱𝑱𝑱𝑱𝑩𝑩𝑩𝑩Á 

 
ahol: 
IMT: Az igénylőt megillető támogatás összege 
KK: A 6. § (5) bekezdése szerinti keretösszeg 
JKÁ: Összes jogosult koca állategység 
IJKÁ: Az igénylő összes jogosult koca állategysége 
 

ahol:
IMT: Az igénylőt megillető támogatás összege
BK: Az 5. § (6) bekezdés a) pontja szerinti keretösszeg
JBÁ: Összes jogosult baromfi állategység
IJBÁ: Az igénylő összes jogosult baromfi állategysége

 C) Koca esetében alkalmazandó számítás

 

8 
 

2. melléklet a …/2022. (…) AM rendelethez 
 

Baromfi -, illetve koca állategységként igénybe vehető támogatási összegének 
meghatározásának módja 

 
 

A) Házi lúd és a kacsa állatfajok esetében alkalmazandó számítás 
 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 = 	
𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩
𝑱𝑱𝑱𝑱𝑩𝑩𝑩𝑩Á

∗ 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑱𝑱𝑱𝑱𝑩𝑩𝑩𝑩Á +	
𝑽𝑽𝑽𝑽𝑩𝑩𝑩𝑩
𝑱𝑱𝑱𝑱𝑽𝑽𝑽𝑽Á

∗ 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑱𝑱𝑱𝑱𝑽𝑽𝑽𝑽Á 

 
ahol: 
IMT: Az igénylőt megillető támogatás összege 
BK: Az 5. § (6) bekezdés a) pontja szerinti keretösszeg 
JBÁ: Összes jogosult baromfi állategység 
IJBÁ: Az igénylő összes jogosult baromfi állategysége 
VK: Az 5. § (6) bekezdés b) pontja szerinti keretösszeg 
JVÁ: Összes jogosult házi lúd vagy kacsa állategység 
IJVÁ: Az igénylő összes jogosult házi lúd vagy kacsa állategysége 

 
B) Gyöngytyúk, házityúk és a pulyka állatfajok esetében alkalmazandó számítás 

 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 = 	
𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩
𝑱𝑱𝑱𝑱𝑩𝑩𝑩𝑩Á

∗ 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑱𝑱𝑱𝑱𝑩𝑩𝑩𝑩Á 

 
ahol: 
IMT: Az igénylőt megillető támogatás összege 
BK: Az 5. § (6) bekezdés a) pontja szerinti keretösszeg 
JBÁ: Összes jogosult baromfi állategység 
IJBÁ: Az igénylő összes jogosult baromfi állategysége 

 
C) Koca esetében alkalmazandó számítás 

 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 = 	
𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩
𝑱𝑱𝑱𝑱𝑩𝑩𝑩𝑩Á

∗ 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑱𝑱𝑱𝑱𝑩𝑩𝑩𝑩Á 

 
ahol: 
IMT: Az igénylőt megillető támogatás összege 
KK: A 6. § (5) bekezdése szerinti keretösszeg 
JKÁ: Összes jogosult koca állategység 
IJKÁ: Az igénylő összes jogosult koca állategysége 
 

ahol:
IMT: Az igénylőt megillető támogatás összege
KK: A 6. § (5) bekezdése szerinti keretösszeg
JKÁ: Összes jogosult koca állategység
IJKÁ: Az igénylő összes jogosult koca állategysége

A gazdaságfejlesztési miniszter 3/2022. (VII. 13.) GFM rendelete
az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi 
joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett 
az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről 
szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek 
összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
1. melléklete az 1. melléklet szerinti módosul.

2. §  Hatályát veszti a Rendelet 1. melléklet XII. pontjában foglalt táblázat 22. sora.

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

  Nagy Márton István s. k.,
  gazdaságfejlesztési miniszter



4380 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 115. szám 

1. melléklet a 3/2022. (VII. 13.) GFM rendelethez

A Rendelet 1. melléklet VI. pontjában foglalt táblázat a következő 8. sorral egészül ki:

(A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége)

8.
NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-048661 2026. december 31.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1330/2022. (VII. 13.) Korm. határozata
egyes kistelepülési önkormányzatok beruházásainak támogatásáról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2022.  évi központi költségvetéséről szóló 2021.  évi XC.  törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetének a  33. Egyes kistelepülési 
önkormányzatok beruházásainak támogatása címmel és az 1. melléklet szerinti alcímekkel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 2. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – az  egyes kistelepülési önkormányzatok 

beruházásainak támogatása érdekében – elrendeli 27 903 033 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet 
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaság újraindítását 
szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Magyar Falu Program jogcímcsoport terhére, 
a  Kvtv.  1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 33. Egyes kistelepülési önkormányzatok 
beruházásainak támogatása cím 1. melléklet szerinti alcímei javára, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 3. felhívja a  belügyminisztert, hogy a  2.  pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az  abban meghatározott 

támogatási célra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, vissza nem térítendő egyedi támogatást 
nyújtson a  kedvezményezett önkormányzatok részére támogatási előlegként, a  támogatás felhasználásának és 
elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okiratok alapján;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: a 2. pont szerint átcsoportosított forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 4. felhívja a belügyminisztert, hogy a 3. pont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okiratok kiadását követően 
folyósítsa a kedvezményezett önkormányzatok számára.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: a 3. pont szerinti támogatói okiratok kibocsátását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1330/2022. (VII. 13.) Korm. határozathoz

Alcímszám Alcímnév
Támogatási összeg 

(forint)
Támogatási cél

1.
Novaj Községi Önkormányzat általi sportóvoda 
kialakításának támogatása

18 100 402
Sportóvoda 
kialakítása

2.
Mihályi Község Önkormányzata általi eszközbeszerzés 
támogatása

9 802 631 Eszközbeszerzés
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2. melléklet az 1330/2022. (VII. 13.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

376273 1 Magyar Falu Program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -27 903 033

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
399639 33 Egyes kistelepülési önkormányzatok beruházásainak támogatása
399640 1 Novaj Község Önkormányzata általi sportóvoda kialakításának támogatása 18 100 402

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
399506 2 Mihályi Község Önkormányzata általi eszközbeszerzés támogatása 9 802 631

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat (+/-) évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat (+/-) évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

376273 1 Magyar Falu Program -27 903 033
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra   

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal 27 903 033 27 903 033

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Magyar Államkincstár 1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma
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A Kormány 1331/2022. (VII. 13.) Korm. határozata
Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról és helyi 
önkormányzatokat érintő egyes kormányhatározatok módosításáról

 1. A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2022.  évi központi költségvetéséről szóló  
2021.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 
címrendjének a  30.  Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása címmel 
történő kiegészítését;
Felelős: pénzügyminiszter 

belügyminiszter
Határidő: azonnal

b) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a piacépítés többletköltségeinek biztosítása 
érdekében – elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2.  A  helyi 
önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím, 1. A  helyi önkormányzatok általános 
feladatainak működési célú támogatása alcím terhére 22  000  000  forint egyszeri átcsoportosítását a  Kvtv. 
1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 30. Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata 
fejlesztési feladatainak támogatása cím javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter 

belügyminiszter
Határidő: azonnal

c) egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  b)  alpont szerint átcsoportosított forrás terhére, az  ott 
meghatározott célokra külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi támogatást 
nyújtson Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata (a  továbbiakban: Önkormányzat) részére támogatási 
előlegként, a  támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói 
okirat alapján;

d) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a c) alpont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat 
kiadását követően folyósítsa az Önkormányzat számára.

 2. A Nyíregyházi Ipari Park bővítésének és infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról szóló 1509/2021. (VII. 29.) 
Korm.  határozat 5.  pontjában a „támogatói okirat alapján” szövegrész helyébe a „támogatói okirat alapján, azzal, 
hogy a  támogatói okiratban rögzítse, amennyiben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a  terület 
értékesítésével bevételre tesz szert, az azzal azonos összegű támogatást köteles visszafizetni a központi költségvetés 
javára” szöveg lép.

 3. A Göd város közigazgatási területén kijelölt ipari-innovációs fejlesztési terület fejlesztésével kapcsolatos 
intézkedésekről szóló 1523/2021. (VII. 30.) Korm. határozat 5.  pontjában a „támogatói okirat alapján” szövegrész 
helyébe a  „támogatói okirat alapján, azzal, hogy a  támogatói okiratban rögzítse, amennyiben a  Pest Megyei 
Önkormányzat a terület értékesítésével bevételre tesz szert, az azzal azonos összegű támogatást köteles visszafizetni 
a központi költségvetés javára” szöveg lép.

 4. A Nyíregyházi Ipari Park bővítésével kapcsolatos további intézkedésekről szóló 1806/2021. (XI. 16.) Korm. határozat 
5. pontjában a „támogatói okirat alapján” szövegrész helyébe a „támogatói okirat alapján, azzal, hogy a támogatói 
okiratban rögzítse, amennyiben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a terület értékesítésével bevételre 
tesz szert, az azzal azonos összegű támogatást köteles visszafizetni a központi költségvetés javára” szöveg lép.

 5. Az 5000  fő feletti lakosságszámú egyes településeket érintő, azonnali beruházásokhoz szükséges források 
biztosításáról szóló 1912/2021. (XII. 15.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat „Támogatási cél” 
oszlop 23.  sorában a  „Művelődési ház tetőszerkezetének rekonstrukciója új héjazattal, a  megújult Egészségház 
bútorzatának korszerűsítése, tornaterem-építéshez szükséges telkek kisajátítása” szövegrész helyébe a „Művelődési 
ház tetőszerkezetének rekonstrukciója új héjazattal, a  megújult Egészségház bútorzatának korszerűsítése, 
tornaterem-építéshez szükséges ingatlanszerzés” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1331/2022. (VII. 13.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

399351 30 Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 22 000 000

2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
380073 1 A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -22 000 000

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat (+/-) évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat (+/-) évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal 22 000 000 22 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Magyar Államkincstár  1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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A Kormány 1332/2022. (VII. 13.) Korm. határozata
a 2021–2027 közötti időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló 
Interreg VI-A Románia–Magyarország 2021–2027 Program elfogadásáról

A Kormány
 1. egyetért az  Európai Unió 2021–2027 közötti költségvetési időszakában, az  európai területi együttműködés 

célkitűzés keretében megvalósuló Interreg VI-A Románia–Magyarország 2021–2027 Program (a  továbbiakban: 
program) célkitűzéseivel és prioritásaival;

 2. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Kormány nevében írja alá és küldje meg az  irányító hatóság 
részére az egyetértési nyilatkozatot;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. hozzájárul ahhoz, hogy a programot az irányító hatóság az Európai Bizottság részére benyújtsa.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1333/2022. (VII. 13.) Korm. határozata
az EFOP-2.4.1-16-2017-00036 azonosító számú, „ESÉLY=MARÓTVÖLGYÉBEN …. avagy biztos alapokon 
Somogysámsonban” című projekt támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott jogkörében eljárva 
egyetért az  EFOP-2.4.1-16-2017-00036 azonosító számú, „ESÉLY=MARÓTVÖLGYÉBEN …. avagy biztos alapokon 
Somogysámsonban” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint;

 2. felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti 
módosításáról;

Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: az e határozat közzétételét követő 30 napon belül

 3. egyetért azzal, hogy a projekt esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat F:2 mezőjében meghatározott, összesen 
legfeljebb 16 553 299 forint összegű, az  európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – a  Gazdaság-
újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának 
rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 9.  § (1)  bekezdés f )  pontja alapján – a  központi költségvetés 
XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program hazai 
társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1333/2022. (VII. 13.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

  1. Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Projekt hatályos 

támogatási 

szerződés szerinti 

összköltsége 

(forint)

Az EFOP-2.4.1-16 

felhívás keretében 

finanszírozandó 

összeg

(forint)

A 481/2021. (VIII. 13.) 

Korm. rendelet 9. § 

(1) bekezdés f ) pontja 

alapján az EFOP hazai 

társfinanszírozás terhére 

finanszírozandó összeg 

(forint)

Projekt megnövelt 

összköltsége

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
EFOP-2.4.1-16-

2017-00036
ESÉLY=MARÓTVÖLGYÉBEN …. avagy 
biztos alapokon Somogysámsonban

Somogysámson 
Község 

Önkormányzata
197 090 000 2 910 000 16 553 299 216 553 299

Kedvezményezett  
a projektben 8 db szociális 
bérlakást alakít ki felújítással, 
illetve a szegregátum 
területén 1 db Csillag 
szolgáltatópontot hoz létre  
új építéssel.  



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 115. szám 4387

A Kormány 1334/2022. (VII. 13.) Korm. határozata
az EFOP-2.4.1-16-2017-00072 azonosító számú, „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex 
programokkal (ERFA) – Nyíracsád” című projekt támogatásának növeléséről

A Kormány
 a) a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés f )  pontjában meghatározott jogkörében 
eljárva egyetért az  EFOP-2.4.1-16-2017-00072 azonosító számú, „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex 
programokkal (ERFA) – Nyíracsád” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, az 1. melléklet 
szerint;

 b) felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti 
módosításáról;

Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: 2022. július 31.

 c) egyetért azzal, hogy a projekt esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat F:3 mezőjében meghatározott, összesen 
legfeljebb 31 994 257 forint összegű, az  európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – a  Gazdaság-
újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának 
rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 9.  § (1)  bekezdés f )  pontja alapján – a  Magyarország 2022.  évi 
központi költségvetéséről szóló 2021.  évi XC.  törvény XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet, 
3.  Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Kohéziós politikai operatív programok 2014–2020 alcím, 6.  Emberi 
Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) jogcímcsoport hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön 
finanszírozásra.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1334/2022. (VII. 13.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

  1.

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Projekt eredeti 

támogatási 

összege 

(forint)

Többlettámogatás 

Projekt megnövelt 

összköltsége

(forint)

Projekt rövid bemutatása
2.

EFOP-2.4.1-16 

felhívás 

keretében 

finanszírozandó 

összeg

(forint)

A 481/2021. (VIII. 13.)  

Korm. rendelet 9. §  

(1) bekezdés f ) pontja 

alapján az EFOP előirányzat 

hazai társfinanszírozása 

terhére finanszírozandó 

összeg

(forint)

3.
EFOP-2.4.1-16-

2017-00072

Szegregált 
élethelyzetek 
felszámolása 

komplex 
programokkal 

(ERFA) – Nyíracsád

Nyíracsád Község 
Önkormányzata

187 787 748 12 212 252 31 994 257 231 994 257

A projekt keretében 5 db szociális 
bérlakás, 2 db Csillag 
szolgáltatópont és egy Csillag 
szolgáltatóház, valamint 
egy játszótér és egy sportpálya 
kialakítása valósul meg. 



A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
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