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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 11/2022. (VIII. 31.) MK rendelete
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
2/2018. (XII. 28.) MK rendelet kormányzati infokommunikációs feladatokkal összefüggő módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 20. alpontjában és 39. alpont
15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.)
Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:
1. §		
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 33. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) E rendeletnek a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
2/2018. (XII. 28.) MK rendelet kormányzati infokommunikációs feladatokkal összefüggő módosításáról szóló
11/2022. (VIII. 31.) MK rendelettel (a továbbiakban: Módr11.) megállapított 1. melléklet 13a. sorát a Módr11.
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
2. §		
A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Rogán Antal s. k.,
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
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1. melléklet a 11/2022. (VIII. 31.) MK rendelethez
A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 13a. sorral egészül ki:
(A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O
Európai uniós
forrásból

1.

Áht.

Cím

Alcím

Jogcím-

azonosító

név

név

csoport név

Jogcím név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás
módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító
szerv

finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

13a.

347762

21/1/28

Az előirányzat forrást biztosít

Kormányzati

Gazdasági társaság, civil

Az Ávr. 101/A. §-a szerint kiadott

Az Ávr. 84. §

Digitális

szervezet, helyi önkormányzat

támogatói okirat, egyedi támogatói

Előleg folyósítható.

Egy összegben
vagy részletekben

–

(2) bekezdése

Magyarország
Ügynökség Zrt.

infokommunikációs

1. a Digitális Magyarország Ügynökség

és az általa fenntartott

döntésben foglaltak szerint

(időarányosan vagy

szerint lehetséges

szolgáltatások

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

költségvetési szerv, köztestület,

kiadott/kötött támogatói okirat

teljesítésarányosan)

biztosítékok.

kijelöléséről és egyes feladatainak

költségvetési szerv és az általa

vagy támogatási szerződés és

történő kifizetéssel.

meghatározásáról, valamint a nemzeti

fenntartott költségvetési

pályázati kiírás alapján kiadott/

informatikai és e-közigazgatási

intézmény, közalapítvány,

kötött támogatói okirat vagy

tevékenység összehangolt biztosításával

köznevelési, szakképzési és

támogatási szerződés útján.

összefüggő részletszabályokról szóló

felsőoktatási intézmény, MÁK.

Közszolgáltatási szerződéssel,

Közszolgáltatási

Közszolgáltatási

Közszolgáltatási

307/2022. (VIII. 11.) Korm. rendeletben

A nyújtott támogatás teljes

visszterhes polgári jogi

szerződés, visszterhes

szerződés,

szerződés,

foglalt feladatok végrehajtására;

összege vagy bizonyos része

szerződéssel.

polgári jogi szerződés

visszterhes

visszterhes

szerint.

polgári jogi

polgári jogi

szerződés szerint.

szerződés szerint.

a támogatott tevékenység
2. jogszabályban vagy

megvalósításának

kormányhatározatban,

veszélyeztetése nélkül,

az e-közigazgatásért, az informatikáért,

a minisztérium vagy

az e-közigazgatási és informatikai

a minisztérium nevében

fejlesztések egységesítéséért,

eljáró kezelő szerv és

a közigazgatási informatika infrastrukturális

a kedvezményezett között

megvalósíthatóságának biztosításáért

létrejött támogatási

való kormányzati felelősségi körben

jogviszonyban foglaltaknak

meghatározott egyéb célok végrehajtására;

megfelelően harmadik személy

–

–

által is felhasználható.
3. az információs társadalom folyamatos
fejlesztéséhez, a digitálisan írástudók
számának növeléséhez, a kis- és
középvállalkozások digitalizációs szintjének
emeléséhez, új információs technológiák
bevezetésének elősegítéséhez,
elérhető újgenerációs hálózatok
kiépítéséhez és elérhetővé tételéhez,
az iskolai sávszélesség kiépítéséhez,
fejlesztéséhez, fenntartásához, valamint
a szoftver licencek biztosításához;
4. a felhasználással kapcsolatos kincstári
díjakra.
A költségvetési támogatás a támogatási
igény benyújtásakor már megkezdett vagy
megvalósult tevékenységekre is nyújtható.
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Magyarország teljes lakossága számára
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A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2022. (VIII. 31.) MvM rendelete
a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi
CXIII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében és az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 112. §
1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával
és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/B. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. melléklet C) pont
2. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. melléklet C) pont 2. alpontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím és az 1. melléklet tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló
25/2015. (IV. 30.) MvM rendelet módosítása
1. §		
A Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 25/2015. (IV. 30.)
MvM rendelet 8. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „kormánymegbízottak” szövegrész helyébe a „főispánok”
szöveg lép.

2. A fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai
követelményekről szóló 38/2016. (XII. 29.) MvM rendelet módosítása
2. §		
A fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményekről szóló
38/2016. (XII. 29.) MvM rendelet 6. § (5) bekezdés c) pontjában a „kormánymegbízott” szövegrész helyébe a „főispán”
szöveg lép.

3. A fővárosi és megyei kormányhivataloknál foglalkoztatott kormánytisztviselők kiemelt ügyintézői
osztályba sorolásáról szóló 12/2019. (VIII. 14.) MvM rendelet hatályon kívül helyezése
3. §		
Hatályát veszti a fővárosi és megyei kormányhivataloknál foglalkoztatott kormánytisztviselők kiemelt ügyintézői
osztályba sorolásáról szóló 12/2019. (VIII. 14.) MvM rendelet.

4. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyekkel kapcsolatos jelentések, valamint tájékoztatások részletszabályairól szóló
7/2022. (IV. 21.) MvM rendelet módosítása
4. §		
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági
ügyekkel kapcsolatos jelentések, valamint tájékoztatások részletszabályairól szóló 7/2022. (IV. 21.) MvM rendelet
[a továbbiakban: 7/2022. (IV. 21.) MvM rendelet] 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5966
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5. §		
A 7/2022. (IV. 21.) MvM rendelet
a)
1. § (2) bekezdésében a „kormánymegbízott” szövegrészek helyébe a „főispán” szöveg,
b)
2. §-ában, 3. § (1) bekezdésében, 4. §-ában, 5. melléklet 2. pont 2.2. alpontjában, 5. melléklet 3. és
4. pontjában, valamint 5. melléklet 7–9. pontjában a „kormánymegbízott” szövegrész helyébe a „főispán”
szöveg
lép.

5. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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1. melléklet a 12/2022. (VIII. 31.) MvM rendelethez
„3. melléklet a 7/2022. (IV. 21.) MvM rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokra vonatkozó alapadatok
A

B

1

C

D

E

F

G

H

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokra vonatkozó alapadatok
Fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető főispán

2

koordinációra való kijelölést tartalmaz

Nemzetgazdasági
Sorszám
3

szempontból kiemelt
jelentőségűvé nyilvánító
kormányrendelet száma

Hatálybalépés
Igen/Nem

Kijelölés napja

Koordinációra kijelölt
főispán

A Kormányrendeletben
meghatározott

Fővárosi és megyei

nemzetgazdasági

kormányhivatalt vezető

szempontból kiemelt

főispán által kijelölt

jelentőségűvé nyilvánított

koordinátor neve és

beruházás, projekt

elérhetősége

megnevezése

4

1.

5

2.

6

3.

7

4.

8

5.

9

6.

10

7.

11

8.

12

9.

13

10.

14

11.
”
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A Miniszterelnökséget vezető miniszter 13/2022. (VIII. 31.) MvM rendelete
az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 23/2017. (VIII. 7.) MvM rendelet módosításáról
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 95. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
Az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 23/2017. (VIII. 7.) MvM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a a következő
(8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Az ismétlő vizsgát a sikertelen általános anyakönyvi szakvizsgát tett jelöltek számára az anyakönyvi ügyekért
felelős miniszter által kijelölt Kormányhivatal, illetve a 2. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetben
a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium szervezi meg.”
2. §		
A Rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az eredményes szakvizsgát tett jelölt a 6. mellékletben meghatározott adattartalommal anyakönyvi szakvizsga
bizonyítványt kap.”
3. §		
A Rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az eredményes szakvizsgát tett jelölt a 6. mellékletben meghatározott adattartalommal anyakönyvi szakvizsga
bizonyítványt kap.”
4. §		
A Rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az eredményes szakvizsgát tett jelölt a 6. mellékletben meghatározott adattartalommal anyakönyvi szakvizsga
bizonyítványt kap.”
5. §		
A Rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § E rendeletnek az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 23/2017. (VIII. 7.) MvM rendelet módosításáról szóló
13/2022. (VIII. 31.) MvM rendelettel megállapított 5. és 7. mellékletét a 2022. október 1-jét követő időpontra
megszervezett szóbeli vizsga esetén kell alkalmazni.”
6. §		
A Rendelet
a)
1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b)
4. melléklete helyébe a 2. melléklet,
c)
5. melléklete helyébe a 3. melléklet,
d)
6. melléklete helyébe a 4. melléklet,
e)
7. melléklete helyébe az 5. melléklet
lép.
7. §		
A Rendelet
a)
1. §-ában az „állami tisztviselő” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselő” szöveg,
b)
2. § (2) bekezdés a) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
c)
2. § (4) bekezdésében az „1. melléklet szerinti” szövegrész helyébe az „1. melléklet szerinti adattartalmú”
szöveg,
d)
3. § (1) bekezdésében az „állami tisztviselőből” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselőből” szöveg,
e)
3. § (9) bekezdés g) pontjában a „minta szerinti” szövegrész helyébe az „adattartalmú” szöveg,
f)
4. § (1) bekezdésében a „tanfolyam időtartama – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 160 óra,” szövegrész
helyébe a „tanfolyam időtartama 160 óra,” szöveg,
g)
4. § (2) bekezdésében az „állam- és jogtudományi képzési” szövegrész helyébe a „jogi” szöveg,
h)
2. melléklet 4. pontjában a „30 percet” szövegrész helyébe a „60 percet” szöveg, az „a NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.” szövegrész helyébe az „az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő
Részvénytársaság” szöveg,
i)
2. melléklet 5. pontjában a „három kérdésből” szövegrész helyébe a „három témakörből” szöveg, a „tételei
között szereplő” szövegrész helyébe a „témaköreihez kapcsolódó” szöveg
lép.
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8. §		
Hatályát veszti a Rendelet 8. melléklete.
9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. szeptember 1. napján lép hatályba.
(2) A 7. § b) pontja 2023. január 1. napján lép hatályba.
Dr. Gulyás Gergely s. k.,

		
		

Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 13/2022. (VIII. 31.) MvM rendelethez
„1. melléklet a 23/2017. (VIII. 7.) MvM rendelethez

Az anyakönyvi szakvizsga tanfolyamra és vizsgára történő jelentkezés adattartalma
1. Közigazgatási szerv neve és címe;
2. A jelölt adatai:
2.1. neve;
2.2. születési családi és utóneve;
2.3. születési helye és ideje;
2.4. anyja születési neve;
2.5. lakcíme;
2.6. munkaköre;
2.7. besorolása;
2.8. legmagasabb iskolai végzettsége;
3. Szakvizsga típusa;
4. Kérelem az adatok anyakönyvi szakvizsga nyilvántartásba történő felvételére vonatkozóan;
5. Keltezés;
6. Munkáltató aláírása;
7. Jelölt aláírása.”

2. melléklet a 13/2022. (VIII. 31.) MvM rendelethez
„4. melléklet a 23/2017. (VIII. 7.) MvM rendelethez

A gyakorlati és a szóbeli szakvizsga jegyzőkönyvének adattartalma
1. Iktatószám;
2. A gyakorlati vizsga helye és ideje;
3. A jelölt adatai:
3.1. neve;
3.2. születési családi és utóneve;
3.3. születési helye, ideje;
3.4. anyja születési neve;
3.5. lakcíme;
3.6. munkáltatójának neve és címe;
4. A jelölt bemutatott személyazonosító okmányának száma, típusa, érvényességi ideje, kiállító hatóság megnevezése;
5. A gyakorlati vizsga osztályzata;
6. Megjegyzések;
7. Keltezés;
8. Bélyegzőlenyomat helye;
9. A vizsgabizottság tagjainak aláírása;
10. A szóbeli vizsga helye és ideje;
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

A szóbeli vizsga osztályzata;
A vizsga átlageredménye;
A szakvizsga bizonyítvány sorszáma, a szakvizsga minősítése;
Megjegyzések;
Keltezés;
Bélyegzőlenyomat helye;
A vizsgabizottság elnökének és tagjainak aláírása.”

3. melléklet a 13/2022. (VIII. 31.) MvM rendelethez
„5. melléklet a 23/2017. (VIII. 7.) MvM rendelethez

Az általános anyakönyvi szakvizsga témakörei
A) A vizsga gyakorlati részében a jelölt
a)
a születés anyakönyvezésével, apai elismerő nyilatkozat felvételével, EAK-ban történő rögzítésével,
b)
a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezésével,
c)
a haláleset anyakönyvezésével,
d)
anyakönyvi adatváltozások anyakönyvezésével,
e)
anyakönyvi kivonat és hatósági bizonyítvány kiállításával,
f)
okmány modulban végezhető egyéb műveletekkel,
g)
papíralapú anyakönyvi bejegyzések rögzítésével, illetve
h)
az anyakönyvezést követő adatszolgáltatással
kapcsolatos, a vizsga szervezője által összeállított gyakorlati feladatokat old meg.
B) A szóbeli vizsga témakörei
1.
Az anyakönyvezés története, hatályon kívül helyezett jelentősebb anyakönyvi jogszabályok
2.
Az anyakönyvi nyilvántartás jellege, személyi és tárgyi hatálya
3.
Az anyakönyvi eljárásról szóló törvény értelmező rendelkezései
4.
Az anyakönyvi bejegyzésre jogosultak feladatai, helyettesítése, kizárása, összeférhetetlenségi szabályok
5.
Hatásköri szabályok
6.
Illetékességi szabályok
7.
Szakmai irányítás és felügyelet, az anyakönyvi szerv feladatai
8.
Az anyakönyvvezető hivatali felszerelése
9.
Az anyakönyvezés helye, ideje, anyakönyvezés hiányos adatokkal
10.
Helységnevek, külföldi helységnevek anyakönyvezése
11.
A családi állapot igazolásának és anyakönyvezésének szabályai
12.
Az állampolgárság vizsgálata, igazolása és anyakönyvezése
13.
Az anyakönyvbe bejegyzendő adatok igazolása
14.
Okirat és személyes nyilatkozat az anyakönyvi eljárásokban, külföldi okiratok elfogadhatósága (hiteles
fordítások, Apostille és diplomáciai felülhitelesítés)
15.
Az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése
révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló,
2016. július 6-i (EU) 2016/1191 rendeletének alkalmazása, a többnyelvű formanyomtatvány
16.
A biztonsági okmány fogalma, személyazonosító okmányok, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
által külföldiek és hontalanok részére kiállított okmányok
17.
Az anyakönyvi eljárások köre, az általános közigazgatási rendtartás szabályainak alkalmazása az anyakönyvi
igazgatásban
18.
Jogképesség, cselekvőképesség, törvényes képviselet, gyámság, gondnokság
19.
Születés bejelentése és anyakönyvezése (az intézeten kívüli születés bejelentése, képzelt apa megállapítása)
20.
Az apasági vélelem, az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárás
21.
Apai elismerő nyilatkozat felvétele
22.
Apaság, anyaság bírói megállapítása, az apaság vélelmének megdöntése
23.
A béranyaság intézménye, családjogi vonatkozásai
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.
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Ismeretlen szülőktől származó gyermek anyakönyvezése, képzelt szülő megállapítása
Örökbefogadás (örökbefogadás tényének feljegyzése és a vér szerinti örökbefogadás), az örökbefogadás
megszűnése, a származás megismeréséhez való jog
Házasságkötést megelőző eljárás, elhárítható és el nem hárítható házassági akadályok, a házasság
érvénytelensége és nemlétezése
A házasságkötést követő hivatalbóli okmánykiállításra vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretek
Nem magyar állampolgár házasságkötése Magyarországon
Magyar állampolgár házasságkötése külföldön
A házasság megkötése és anyakönyvezése (hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn túl)
Házasságkötés közeli halállal fenyegető állapot esetén
A házasság megszűnésének esetei
A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző eljárás, elhárítható és el nem hárítható akadályok,
a bejegyzett élettársi kapcsolat érvénytelensége és nemlétezése
Nem magyar állampolgár bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítése Magyarországon
Magyar állampolgár bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítése külföldön
A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és anyakönyvezése
A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése közeli halállal fenyegető állapot esetén
A bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnésének esetei
Haláleset bejelentése és anyakönyvezése
Ismeretlen és talált holttest anyakönyvezésére vonatkozó szabályok
Holtnak nyilvánítás, halál tényének bírói megállapítása
A halottvizsgálati bizonyítvány
Hazai anyakönyvezés (története, a kérelem átvétele, felterjesztése, csatolandó mellékletek, hatásköri
szabályok)
Névviselés, névváltoztatás (születési és házassági név, anyakönyvezhető utónevek, születési név
megváltoztatása, eltérő névviselés, transzszexualizmus, a nem és az utónév megváltozása)
Utónév-módosítás, házassági névviselési forma módosítása, házassági név megváltoztatása, családi név
korrekciója
Nemzetiségi névviselés
Anyakönyvi okiratok típusai, a kiállításra vonatkozó szabályok
Anyakönyvi okiratok beszerzése külföldről
Az elektronikus és a papíralapú anyakönyv, bejegyzés az elektronikus anyakönyvbe, a korábbi papíralapú
bejegyzések rögzítése, a papíralapú bejegyzések lezárása
Az anyakönyvbe bejegyzett adatok megváltozásának rögzítése
A külföldön történt változások rögzítése (külföldön történt örökbefogadás, házasságfelbontás stb.)
Az anyakönyvi nyilvántartások rendszere (EAK, apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartása,
az okirat-nyilvántartás, a jogosultsági nyilvántartás, a papíralapú anyakönyvek nyilvántartása)
Hozzáférési jogosultság, a közvetlen hozzáféréssel történő adatátvétel és a betekintés szabályai
Az anyakönyvi adattovábbítások módja és tartalma
Adattovábbítási nyilvántartás, adatigénylés alapján történő adattovábbítás
Értesítési kötelezettségek
Az anyakönyv kutathatósága
Népmozgalmi statisztikai adatszolgáltatás
Anyakönyvi iratok, alapiratok kezelése, anyakönyvi irattár, iratselejtezés, iratok kiadása az anyakönyvi
irattárból
A papíralapú anyakönyv pótlása
Nem magyar állampolgár anyakönyvezésére vonatkozó speciális szabályok (nem magyar állampolgár
Magyarországon történt anyakönyvi eseményének rögzítése: személynév, településnév anyakönyvezése)
A nemzetközi magánjogi szabályok alkalmazása az anyakönyvi igazgatásban (a nemzetközi magánjog
fogalma, személyes jog fogalma, a többes állampolgárokra, a menekültekre és hontalanokra vonatkozó
rendelkezések, a külföldi elemet tartalmazó házasságkötésekre vonatkozó szabályok, a külföldön történt
örökbefogadások magyarországi elismerésére vonatkozó szabályok, egyéb, magyar állampolgárokat érintő
külföldi határozatok elismerésére vonatkozó szabályok)
A magyar állampolgárság keletkezése, megszerzése
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64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

A magyar állampolgárság megszűnése
Az állampolgársági eljárásban részt vevő szervek és feladataik
Az anyakönyvvezető állampolgársági esküvel vagy fogadalommal kapcsolatos feladatai, az állampolgársági
ügyekkel kapcsolatos adatszolgáltatások
Névmódosítási kérelem a honosítási eljárásban (családi név, utónév, házassági név, anyja születési neve)
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása (a nyilvántartás személyi hatálya, adatforrások,
az anyakönyvvezető feladatai a nyilvántartás vezetésével kapcsolatosan)
Személyes adatok védelme, közérdekű adatok nyilvánossága
Az EAK rendszer működése (jellemzők, okirat-kiállítási funkciók, előállítható okiratok, megszemélyesítetlen
anyakönyvi kivonat nyomtatvány igénylése, bevételezése, a nyomdai hibás vagy megrongálódott
megszemélyesítetlen anyakönyvi kivonat nyomtatványok érvénytelenítése, levelező és fórum használata)”

4. melléklet a 13/2022. (VIII. 31.) MvM rendelethez
„6. melléklet a 23/2017. (VIII. 7.) MvM rendelethez

Az anyakönyvi szakvizsga bizonyítvány adattartalma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A bizonyítvány sorszáma;
Magyarország címere;
A képzést teljesítő neve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési neve;
A kiállító megnevezése;
A bizonyítvány minősítése;
A szakvizsga típusa;
A bizonyítvány kiállításának helye, keltezése;
A kiállító bélyegzőlenyomata;
A vizsgabizottság elnökének és tagjainak aláírása.”

5. melléklet a 13/2022. (VIII. 31.) MvM rendelethez
„7. melléklet a 23/2017. (VIII. 7.) MvM rendelethez

A konzuli anyakönyvi szakvizsga témakörei
A) A vizsga gyakorlati részében a jelölt
a)
apai elismerő nyilatkozat felvételével, EAK-ban történő rögzítésével,
b)
az EAK-ban szereplő házassági bejegyzéshez házassági névviselési forma módosítására irányuló adatváltozás
anyakönyvezésével,
c)
anyakönyvi kivonat és hatósági bizonyítvány kiállításával,
d)
anyakönyvi kivonatokkal végezhető egyéb műveletekkel,
e)
anyakönyvi kérelmek átvételével, rögzítésével, továbbításával, illetve adatváltozások anyakönyvezésével,
f)
magyar állampolgár külföldön történt születésének hazai anyakönyvezésével,
g)
magyar állampolgár külföldön történt házasságkötésének vagy külföldön létesített bejegyzett élettársi
kapcsolatának hazai anyakönyvezésével,
h)
magyar állampolgár külföldön történt halálesetének hazai anyakönyvezésével
kapcsolatos, a vizsga szervezője által összeállított gyakorlati feladatokat old meg.
B) A szóbeli vizsga témakörei
1.
Az anyakönyvi nyilvántartás jellege, személyi és tárgyi hatálya, az anyakönyvi eljárásról szóló törvény
értelmező rendelkezései
2.
Az anyakönyvi eljárások köre, hatásköri és illetékességi szabályok, az anyakönyvi szerv feladatai, szakmai
irányítás és felügyelet
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
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A házasságkötést és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző eljárás, a házassági és bejegyzett
élettársi kapcsolat akadályai, az anyakönyvbe bejegyzendő adatok igazolása, okirat és személyes nyilatkozat
az anyakönyvi eljárásokban, a családi állapot igazolásának szabályai, az állampolgárság vizsgálata, igazolása
és anyakönyvezése, személyazonosító okmányok
Anyakönyvi okiratok típusai, a kiállításra vonatkozó szabályok, a biztonsági okmány fogalma, az anyakönyvi
kivonat kezelésére és felhasználására vonatkozó szabályok, a többnyelvű formanyomtatvány kiállítására
vonatkozó szabályok
Az általános közigazgatási rendtartás szabályainak alkalmazása az anyakönyvi igazgatásban: hatósági
nyilvántartások, bizonyítványok szabályai. Az anyakönyvi nyilvántartások rendszere (az EAK, az apai elismerő
nyilatkozatok nyilvántartása, az okirat-nyilvántartás)
Az apasági vélelem, az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárás, az apai elismerő nyilatkozat
felvétele, az apaság, anyaság bírói megállapítása, az apaság vélelmének megdöntése, a béranyaság
intézménye, családjogi vonatkozásai
Névviselés, névváltoztatás (születési és házassági név, születési és házassági név megváltoztatása, házassági
névviselési forma módosítása, anyakönyvezhető utónevek, utónév-módosítás, eltérő névviselés)
Az anyakönyvbe bejegyzett adatok megváltozásának rögzítése, a házassági névviselési forma
módosítására vonatkozó kérelem felvétele, az adatváltozás rögzítése az EAK-ban és a személyiadat- és
lakcímnyilvántartásban
Az EAK rendszer működése (jellemzők, okirat-kiállítási funkciók, előállítható okiratok, megszemélyesítetlen
anyakönyvi kivonat nyomtatvány igénylése, bevételezése, a nyomdai hibás vagy megrongálódott
megszemélyesítetlen anyakönyvi kivonat nyomtatványok érvénytelenítése)
A hazai anyakönyvezés története, a klasszikus és az egyszerűsített honosítást követő hazai anyakönyvezés
elhatárolása, a hazai anyakönyvezési kérelmek átvétele
Helységnevek, külföldi helységnevek anyakönyvezése, az anyakönyvezés helye, ideje, nyelve
Születés hazai anyakönyvezése, születés hazai anyakönyvezése apa adatai nélkül, a külföldön történt
örökbefogadás magyarországi elismerése és hazai anyakönyvezése, állampolgárság anyakönyvezése
A házasság hazai anyakönyvezése, a házasság megszűnésének esetei, a külföldi bontóítéletek magyarországi
elismerhetősége, a külföldön létesített bejegyezett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezése
Külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezése, a személyazonosító igazolvány nyilvántartást és
a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv értesítése haláleset hazai anyakönyvezése esetén
Népmozgalmi statisztikai adatszolgáltatás, anyakönyvi iratok, alapiratok kezelése, az alapiratokba történő
betekintés, anyakönyvi irattár, iratselejtezés, iratok kiadása az anyakönyvi irattárból
A nemzetközi magánjogi szabályok alkalmazása a hazai anyakönyvi eljárásban (a nemzetközi magánjog
fogalma, személyes jog fogalma, a többes állampolgárokra, a külföldi elemet tartalmazó házasságkötésekre
vonatkozó szabályok, a magyar állampolgárokat érintő külföldi határozatok elismerésére vonatkozó
szabályok)
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása (a nyilvántartás személyi hatálya, adatforrások,
a konzul feladatai a nyilvántartás vezetésével kapcsolatosan, a nyilvántartásba vételi eljáráshoz szükséges
iratok továbbítása), személyes adatok védelme, közérdekű adatok nyilvánossága”
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Az agrárminiszter 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelete
az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó
vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
csekély összegű támogatás:
a)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet
hatálya alá tartozó támogatás,
b)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU
bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás, valamint
c)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúraágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i
717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) hatálya alá
tartozó támogatás;
2.
csoportmentességi rendeletek: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Atr.) 2. § 2a. pontja szerinti rendeletek;
3.
elsődleges mezőgazdasági termelés: az Atr. 2. § 5b. pontja szerinti tevékenység;
4.
erdőgazdálkodás: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 5. §
9. pontja szerinti tevékenység;
5.
élelmiszer-feldolgozás: mezőgazdasági termék feldolgozása és forgalmazása, valamint a Gazdasági
tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR’08) 10 „Élelmiszergyártás” és 11 „Italgyártás”
kód alá tartozó tevékenység;
6.
halgazdálkodás: a 717/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 1. bekezdés a) pontjában felsorolt tevékenységek;
7.
kapcsolt vállalkozás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában
a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos
kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU
bizottsági rendelet (a továbbiakban: 702/2014/EU bizottsági rendelet) I. melléklet 3. cikk (3) bekezdése
szerinti vállalkozás;
8.
mezőgazdasági termék: az Atr. 2. § 10c. pontja szerinti termék;
9.
mezőgazdasági termék feldolgozása: az Atr. 2. § 10e. pontja szerinti tevékenység;
10.
mezőgazdasági termék forgalmazása: az Atr. 2. § 10f. pontja szerinti tevékenység;
11.
nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. § (4a) bekezdése szerinti vállalkozás;
12.
vadgazdálkodás: a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
40. §-a szerinti tevékenység;
13.
válságtámogatás: az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret
a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022. március 23-i
2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: közlemény) 2.1. szakasza szerint
nyújtott támogatás.
2. §

(1) Válságtámogatás az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő
a)
elsődleges mezőgazdasági termelést,
b)
elsődleges mezőgazdasági termék feldolgozást, illetve forgalmazást, valamint élelmiszer-feldolgozást,
c)
erdőgazdálkodást,
d)
vadgazdálkodást vagy
e)
halgazdálkodást
végző vállalkozás (a továbbiakban: kérelmező) részére adható.
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(2) A válságtámogatás a közlemény 2.1. szakasza alapján vissza nem térítendő támogatás formájában – nehéz
helyzetben lévő vállalkozások részére is – nyújtható.
(3) Nem részesülhet válságtámogatásban a közlemény 1.1. szakaszában hivatkozott európai uniós jogi aktusokban
meghatározott szankciók, valamint a közlemény elfogadását követően az Európai Unió szervei által az orosz–ukrán
konfliktusra tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá tartozó vállalkozás, így különösen nem részesülhet
támogatásban a szankciókat bevezető európai uniós jogi aktusokban kifejezetten megnevezett jogalany, valamint
az ilyen jogalany közvetett vagy közvetlen tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló vállalkozás.
(4) Nem nyújtható válságtámogatás a (3) bekezdés szerinti szankciókkal érintett ágazatokban folytatott
tevékenységhez, ha a támogatás ellentétes a szankciók célkitűzéseivel.
(5) A válságtámogatás az agrárpolitikáért felelős miniszter által kiadott rendeletben meghatározott feltételekkel vehető
igénybe.
3. §

(1) A 2. § (2) bekezdése szerinti válságtámogatás összege a közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal
együtt – a kérelmező kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – vállalkozásonként nem haladhatja meg
a)
a 2. § (1) bekezdés a) és e) pontja szerinti esetben a 35 000 eurónak,
b)
a 2. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti esetben a 400 000 eurónak
megfelelő forintösszeget.
(2) Válságtámogatás akkor nyújtható az elsődleges mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását végző
vállalkozás számára, ha az nem kerül továbbadásra teljes mértékben vagy részlegesen a mezőgazdasági termék
elsődleges termelője részére, és a támogatás mértékét nem az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett
vállalkozások által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.
(3) Ha a kérelmező a 2. § (1) bekezdése szerinti több ágazatban is folytat gazdasági tevékenységet, akkor a támogatott
tevékenységhez kapcsolódó, az (1) bekezdés szerinti magasabb támogatási összeget kell figyelembe venni,
azzal, hogy ezen összegek közül – a kérelmező kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – vállalkozásonként
a legmagasabb összegig nyújtható válságtámogatás.
(4) A kérelmező a válságtámogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást vezet, amelyből az (1) bekezdés szerinti
támogatási összegekre vonatkozó feltétel ellenőrizhető.
(5) A kérelmező a válságtámogatás igénylése céljából rendszeresített nyomtatványon nyilatkozik
a)
az általa, illetve a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett,
az e rendelet hatálya alá nem tartozó, a közlemény 2.1. szakasza szerinti egyéb válságtámogatások
tartalmáról,
b)
a 2. § (1) bekezdése szerinti tevékenység kategóriájáról,
c)
a kapcsolt vállalkozása nevéről, adóazonosító számáról és ügyfél-azonosítójáról és
d)
arról, hogy nem áll a 2. § (3) és (4) bekezdésében rögzített válságtámogatás igénybevételét kizáró feltételek
hatálya alatt.
(6) A válságtámogatás iránt kérelmet benyújtó kérelmezőt a 2. § (3) bekezdése szerinti szankciók hatálya alatt nem álló
vállalkozásnak kell tekinteni, amíg annak vonatkozásában kétség nem merül fel. Kétség felmerülése esetén a Magyar
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a kérelmezőt nyilatkozat megtételére szólítja fel a 2. § (3) bekezdése szerinti
szankciók hatálya alatt állás tekintetében.
(7) A válságtámogatás a kérelmező (1) bekezdés szerinti szabad válságtámogatási kerete terhére korábban már odaítélt
támogatások figyelembevételével kerül meghatározásra.

4. §

(1) A válságtámogatás az azonos vagy részben azonos, azonosítható elszámolható költségek esetén abban az esetben
halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó állami támogatással,
ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában
meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy támogatási összeg túllépéséhez.
(2) Ha a válságtámogatás mellett a kérelmező csekély összegű támogatásban is részesül, az igénybe veendő vagy
igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti a válságtámogatás 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti
mértékét. A válságtámogatás halmozható a csekély összegű rendeletek szerint nyújtott támogatással, ha az említett
rendeletek előírásait és kumulációs szabályait betartják.
(3) A válságtámogatás akkor halmozható az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (2) bekezdés b) pontja
szerinti támogatással, ha az nem vezet a kérelmező által elszenvedett kár túlkompenzációjához.
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5. §
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(1) A válságtámogatásra való jogosultságról az Atr. 2. § 18. pontja szerinti támogatást nyújtó (a továbbiakban:
támogatást nyújtó) legkésőbb 2022. december 31-éig dönt.
(2) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a felügyeleti eljárás kivételével – kötelező az elektronikus
kapcsolattartás. Elektronikus kapcsolattartás esetén a Kincstár elektronikus úton küldi meg az értesítéseket,
dokumentumokat, valamint közli a döntéseit a kérelmezővel vagy meghatalmazottjával.
(3) A támogatást nyújtó az Atr. 18/C. § (3) bekezdésében meghatározott határidők szerint továbbítja az állami
támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a válságtámogatások
Atr. 6. melléklete szerinti adatait.
(4) A támogatást nyújtó az Atr. 34. § (1) bekezdésére figyelemmel minden év április 30-áig beszámolót készít
a megelőző évben nyújtott válságtámogatásokról az állami támogatások európai uniós versenyszempontú
vizsgálatáért felelős szervezet részére.
(5) A támogatást nyújtó és a kérelmező a válságtámogatással kapcsolatos iratokat a támogatás odaítélésétől számított
tíz évig megőrzi.
(6) A közlemény 58. pontjára figyelemmel a támogatást nyújtó átadja az állami támogatások európai uniós
versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére az Európai Bizottság megkeresésének megválaszolásához
szükséges összesített adatokat.

6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. §		
Ez a rendelet az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak
Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022. március 23-i 2022/C 131 I/01 számú
európai bizottsági közlemény hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter

Az agrárminiszter 26/2022. (VIII. 31.) AM rendelete
az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó
vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló
25/2022. (VIII. 31.) AM rendelethez kapcsolódó egyes agrártámogatási rendeletek módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:

1. Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló
39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosítása
1. §		
Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.)
VM rendelet [a továbbiakban: 39/2011. (V. 18.) VM rendelet] 1. §-a a következő p) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„p) válságtámogatás: az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és
élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről
szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet [a továbbiakban: 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet] 1. § 13. pontja szerinti
támogatás.”
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2. §		
A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet a következő 6c. alcímmel egészül ki:

„6c. Válságtámogatás
7/E. § (1) Az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszerfeldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló
25/2022. (VIII. 31.) AM rendelethez kapcsolódó egyes agrártámogatási rendeletek módosításáról szóló 26/2022. (VIII. 31.)
AM rendelet hatálybalépésének napja és 2022. december 31. napja között hatályossá vált hitelszerződésekhez
kapcsolódó, a 2. § (8) bekezdése szerinti kamattámogatás, kezességi díjtámogatás, a 2. § (8d) bekezdés a) pontja szerinti
kamattámogatás és kezelési költség támogatás, valamint a 2. § (8d) bekezdés b) pontja szerinti kezességi díjtámogatás
– figyelemmel a 2. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakra – válságtámogatásként is igényelhető.
(2) A mezőgazdasági vállalkozás által igénybe vehető válságtámogatás összege legfeljebb
a) a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott összeg, ha a hitelcél szerinti
tevékenysége – amely szerepel a mezőgazdasági vállalkozás tevékenységei között – a TEÁOR’08 011, 012, 013, 014,
015 kód, 102 kód,
b) a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott összeg, ha a hitelcél szerinti
tevékenysége – amely szerepel a mezőgazdasági vállalkozás tevékenységei között – a TEÁOR’08 017, 02, 10, 11, 462,
463 kód
alá tartozó tevékenység.
(3) A válságtámogatás igénybevételére az a mezőgazdasági vállalkozás jogosult, aki az igénylőlap benyújtásával
egyidejűleg nyilatkozik
a) a saját és a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 1. § 7. pontja szerinti kapcsolt vállalkozása (a továbbiakban: kapcsolt
vállalkozás) nevéről, adóazonosító számáról és ügyfél-azonosítójáról;
b) a részére, valamint a kapcsolt vállalkozása részére korábban megítélt
ba) válságtámogatás euróban kifejezett támogatástartalmáról,
bb) válságtámogatás jogcíméről, és
bc) válságtámogatással érintett tevékenysége 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti
besorolásáról;
c) az általa vagy kapcsolt vállalkozása által benyújtott, de még el nem bírált válságtámogatási kérelem
vonatkozásában
ca) a kérelemben igényelt támogatási összeg euróban kifejezett támogatástartalmáról,
cb) a válságtámogatás jogcíméről, és
cc) a válságtámogatással érintett tevékenysége 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti
besorolásáról;
d) arról, hogy tudomásul veszi, hogy a KAVOSZ Zrt. a szabad válságtámogatási keretének ellenőrzése céljából
a Kincstártól erre vonatkozóan adatokat kér és a Kincstár az erre vonatkozó adatokat a KAVOSZ Zrt. részére átadja;
valamint
e) arról, hogy a gazdasági nehézsége összefüggésben áll az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktussal.
(4) A támogatás válságtámogatásként történő igénylése esetén az igénylőlap tartalmazza a (3) bekezdésben foglalt
nyilatkozatokat.
(5) A támogatás válságtámogatásként történő igénylése esetén az igénylőlapon benyújtott hitelkérelem
a mezőgazdasági vállalkozás (3) bekezdés szerinti nyilatkozatai, valamint a 2. § (1) és (3) bekezdésében,
a 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak, és az Üzletszabályzatban meghatározott egyéb feltételeknek történő
megfelelés alapján fogadható be. A hitelkérelem befogadásához szükséges feltételek teljesülését a KAVOSZ Zrt.
a rendelkezésére álló adatok és nyilatkozatok alapján ellenőrzi.
(6) A KAVOSZ Zrt. a (3) bekezdésben foglalt nyilatkozatok tartalmáról, valamint a befogadott hitelkérelem
adatai alapján a kamattámogatás, a kezelési költség támogatás, a kezességi díjtámogatás és a kezesség várható
támogatástartalmáról adatot szolgáltat a Kincstár részére.
(7) A Kincstár a (6) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján ellenőrzi a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) és
(3) bekezdésében foglaltak teljesülését, és erről – a hitelügylet várható támogatástartalmának egyidejű zárolása
mellett – három munkanapon belül értesíti a KAVOSZ Zrt.-t.
(8) A KAVOSZ Zrt. a hitelszerződés hatályossá válására vonatkozó banki adatszolgáltatást követő öt munkanapon
belül adatot szolgáltat a Kincstár részére a kamattámogatás, a kezelési költség támogatás és a kezességi
díjtámogatás mértékéről, valamint a kezesség tényleges támogatástartalmáról, amely alapján a Kincstár elvégzi
a (7) bekezdés szerinti zárolás feloldásával és a tényleges támogatástartalom lekötésével összefüggő feladatokat,
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valamint megküldi a mezőgazdasági vállalkozás részére a kamattámogatásról, a kezelési költség támogatásról és
a kezességi díjtámogatásról szóló támogatástartalom-igazolást.
(9) Az (1) bekezdésben meghatározott hitelszerződésekhez kapcsolódóan csekély összegű támogatás kizárólag
abban az esetben igényelhető, ha a válságtámogatás nyújtásának feltételei nem állnak fenn.
(10) Válságtámogatás igénylése esetén nem kell alkalmazni a 6. § (3) bekezdésében és a 7/A–7/D. §-ban foglaltakat.”
3. §		
A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 9. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„e) az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország
Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022. március 23-i 2022/C 131 I/01 számú európai
bizottsági közlemény”
(hatálya alá tartozó támogatásokat tartalmaz.)
4. §		
A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 2. § (8d) bekezdésében a „június 30.” szövegrész helyébe a „december 31.” szöveg lép.

2. A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak
költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet módosítása
5. §		
A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési
támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 94/2013. (X. 10.) VM rendelet] 1. §-a a következő
17. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„17. válságtámogatás: az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és
élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről
szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet [a továbbiakban: 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet] 1. § 13. pontja szerinti
támogatás.”
6. §		
A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet a következő 7/F. §-sal egészül ki:
„7/F. § (1) Figyelemmel a 3. § (1) bekezdésében foglaltakra, az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági
nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás
igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelethez kapcsolódó egyes agrártámogatási
rendeletek módosításáról szóló 26/2022. (VIII. 31.) AM rendelet hatálybalépésének napja és 2022. december 31.
közötti időszakban – a határnapokat is beleértve − kiadott kezességi levelekhez igénybe vett kezességi
díjtámogatás a kezességi szerződés teljes időtartamára válságtámogatásként is igényelhető.
(2) A kezességi díjtámogatás – figyelemmel a 3. § (1) bekezdésében foglaltakra – válságtámogatásként történő
igénylése esetén nem kell alkalmazni a 3. § (7) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában, e) pont
ea), eb), ed) alpontjában és a 7/A–7/E. §-ban foglaltakat.
(3) A kezességi díjtámogatás válságtámogatásként történő igénybevételére az a kedvezményezett jogosult, aki
a) a kezességi díjtámogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a kezességvállaló intézmény számára
nyilatkozik
aa) a saját és a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 1. § 7. pontja szerinti kapcsolt vállalkozása (a továbbiakban: kapcsolt
vállalkozás) nevéről, adóazonosító számáról és ügyfél-azonosítójáról,
ab) a részére, valamint a kapcsolt vállalkozása részére korábban megítélt válságtámogatások euróban kifejezett
támogatástartalmáról,
ac) az általa vagy kapcsolt vállalkozása által benyújtott, de még el nem bírált válságtámogatási kérelmek
vonatkozásában a kérelmekben igényelt támogatási összegek euróban kifejezett támogatástartalmáról,
a válságtámogatás jogcíméről, valamint a válságtámogatással érintett tevékenysége 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet
2. § (1) bekezdése szerinti besorolásáról;
b) nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy
ba) a kezességvállaló intézmény a szabad válságtámogatási keretének ellenőrzése céljából a Kincstártól erre
vonatkozóan adatokat kérjen,
bb) a szabad válságtámogatási keretre figyelemmel a kezességi díjtámogatása szükség szerint csökkentésre kerül, és
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bc) a kezességvállaló intézmény a Kincstártól adatokat kérjen a kedvezményezett ügyfél-azonosítója alapján,
ha ugyanazon elszámolható költség vonatkozásában a kezességi díjtámogatás más támogatással halmozódik;
valamint
c) nyilatkozik arról, hogy a gazdasági nehézsége összefüggésben áll az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktussal.
(4) A kezességi díjtámogatás válságtámogatásként történő igénylése esetén a kezességigénylő dokumentáció
tartalmazza a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatokat.
(5) A kezességvállaló intézmény és a Kincstár a kedvezményezett rendelkezésére álló szabad válságtámogatási
kerethez kapcsolódó adatszolgáltatást elektronikus úton teljesíti.
(6) A kezességvállaló intézmény – a válságtámogatásként igényelt kezességi díjtámogatás vonatkozásában –
a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt meghaladó válságtámogatási
igényt elutasítja, vagy annak összegét a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel
állapítja meg.
(7) A válságtámogatás támogatástartalom-igazolásának kiállítása előtt a Kincstár ellenőrzi a 25/2022. (VIII. 31.)
AM rendelet 3. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak teljesülését. A kezességvállaló intézmény a (3) bekezdés a) és
b) pontjában foglalt nyilatkozatok tartalmáról, a kezességi díjtámogatás támogatástartalmáról, valamint a kezesség
támogatástartalmáról adatot szolgáltat a Kincstár részére. A Kincstár az ellenőrzés eredményéről a kezességvállaló
intézmény általi adatszolgáltatást követő három napon belül tájékoztatja a kezességvállaló intézményt.
(8) Az (1) bekezdésben meghatározott kezességi szerződéshez kapcsolódóan de minimis támogatás csak abban
az esetben igényelhető, ha a válságtámogatás nyújtásának feltételei nem állnak fenn.”
7. §		
A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 9. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„f ) az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország
Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022. március 23-i 2022/C 131 I/01 számú európai
bizottsági közlemény”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz).
8. §		
A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet
a)
3. § (1) bekezdésében az „átmeneti támogatást” szövegrész helyébe a „válságtámogatást” szöveg,
b)
3. § (4d) bekezdésében a „június 30.” szövegrész helyébe a „december 31.” szöveg
lép.

3. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető
csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása
9. §		
Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű
támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet] a következő
7b. alcímmel egészül ki:

„7b. Válságtámogatás
7/C. § (1) A vállalkozás az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és
élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről
szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelethez kapcsolódó egyes agrártámogatási rendeletek módosításáról szóló
26/2022. (VIII. 31.) AM rendelet hatálybalépésének napja és 2022. december 31. napja között – a határnapokat
is beleértve − hatályossá vált hitelszerződésekhez kapcsolódó, a 2. § (2) bekezdés b) és g) pontja szerinti
kamattámogatást az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszerfeldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló
25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet [a továbbiakban: 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet] 1. § 13. pontja szerinti
támogatásként (a továbbiakban: válságtámogatás) is igényelheti.
(2) A válságtámogatásra a 2–7. §-ban foglaltakat az ezen alcímben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti válságtámogatás vonatkozásában nem kell alkalmazni a 2. § (2) bekezdés a) pontjában,
a 4. § (1) bekezdés d) pontjában, (2) bekezdés a) és c) pontjában, (3) és (4) bekezdésében, a 7/A. és 7/B. §-ban,
a 8–12. §-ban, valamint az 1. melléklet 7. pontjában foglaltakat.
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(4) Az (1) bekezdés szerinti válságtámogatás igénybevételére az a 4. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek
megfelelő vállalkozás jogosult, aki a válságtámogatás iránti kamattámogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg
nyilatkozik
a) arról, hogy vállalkozása a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 1. § 7. pontja szerinti kapcsolt vállalkozásnak
(a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás) minősül-e, és ha annak minősül, a kapcsolt vállalkozása nevéről, adóazonosító
számáról és ügyfél-azonosítójáról;
b) a részére, valamint a kapcsolt vállalkozása részére korábban megítélt válságtámogatások összegéről euróban
kifejezve;
c) az általa vagy a kapcsolt vállalkozása által benyújtott, de még el nem bírált válságtámogatási kérelmek esetében
a kérelmekben jelzett támogatási összegekről euróban kifejezve;
d) a b) és c) pont tekintetében a válságtámogatás jogcíméről, valamint a válságtámogatással érintett tevékenysége
25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti besorolásáról;
e) arról, hogy a gazdasági nehézsége összefüggésben áll az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktussal; valamint
f ) arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy
fa) a pénzügyi intézmény a kamattámogatás, a kedvezményes kamatláb, a kezesség és a kezességi díjtámogatás
támogatástartalmára vonatkozó adatokat, továbbá az a)–d) pontban foglalt adatokat a Kincstár részére átadja, és
fb) a pénzügyi intézmény a szabad válságtámogatási keretének ellenőrzése céljából a Kincstártól erre vonatkozóan
adatokat kérjen.
(5) Válságtámogatás igénylése esetén a vállalkozás hitelkérelemhez kapcsolódóan vagy önállóan benyújtott
válságtámogatás iránti kamattámogatási kérelme tartalmazza a (4) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat is.
(6) A hitelkérelemhez kapcsolódó vagy az önálló válságtámogatás iránti kamattámogatási kérelem
2022. november 30-áig nyújtható be a pénzügyi intézményhez.
(7) A válságtámogatásként igénybe vett kamattámogatás mértéke nem haladhatja meg a vállalkozás és a kapcsolt
vállalkozásnak minősülő vállalkozás rendelkezésére álló, a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) bekezdésében
meghatározott keretösszeget (a továbbiakban: válságtámogatási keret).
7/D. § (1) A vállalkozás részére azon hitelhez nyújtható a 7/C. § (1) bekezdése szerinti válságtámogatásként
kamattámogatás, amely esetében – a válságtámogatás támogatástartalom-igazolásának kiállítását megelőzően –
a Kincstár a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak teljesülését ellenőrizte.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés lefolytatásához a pénzügyi intézmény a 7/C. § (4) bekezdésében foglalt
nyilatkozatok tartalmáról, az igénylőlapon benyújtott válságtámogatás iránti kamattámogatási kérelem alapján
a kamattámogatás támogatástartalmáról, a kedvezményes kamatláb, a kezesség és a kezességi díjtámogatás
támogatástartalmáról adatot szolgáltat a Kincstár részére. A Kincstár az ellenőrzés eredményéről a pénzügyi
intézmény általi adatszolgáltatást követő öt napon belül tájékoztatja a pénzügyi intézményt.
(3) A pénzügyi intézmény
a) az önállóan benyújtott válságtámogatás iránti kamattámogatási kérelem esetén a Kincstár pozitív eredménnyel
zárult ellenőrzéséről szóló, (2) bekezdés szerinti tájékoztatásának beérkezését,
b) a hitelkérelemhez kapcsolódóan benyújtott válságtámogatás iránti kamattámogatási kérelem esetén
a hitelkérelem pénzügyi intézmény általi elbírálását
követő öt napon belül záradékkal látja el a kamattámogatási kérelmet, és az 1. melléklet szerinti adatokat
a kamattámogatás 2. melléklet szerint meghatározott támogatástartalmával együtt megküldi a Kincstár részére.
(4) Ha a záradékolt válságtámogatás iránti kamattámogatási kérelem benyújtása előtt és a válságtámogatás
iránti kamattámogatási kérelem alapján lefolytatott ellenőrzés pozitív eredménnyel zárul, a Kincstár kiállítja
a támogatástartalom-igazolást, és azt 2022. december 31-éig megküldi a vállalkozás részére.
(5) A kamattámogatás támogatástartalmáról történő döntésnél és a rendelkezésre álló szabad válságtámogatási
keret meghatározásánál figyelembe kell venni a hitel kedvezményes kamatából, a kezességvállaló intézmény
által kedvezményes kezességvállalási díj mellett nyújtott kezességből, valamint a költségvetési forrásból nyújtott
kezességvállalási díjtámogatásból származó támogatástartalmat.
(6) A válságtámogatás a támogatástartalom-igazolás kiállítása után fizethető ki.
(7) A 7/C. § (1) bekezdésében meghatározott hitelszerződésekhez kapcsolódóan – a kamattámogatás
vonatkozásában – csekély összegű támogatás abban az esetben igényelhető, ha a válságtámogatás nyújtásának
feltételei nem állnak fenn.”
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10. §		
A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 14. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„e) az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország
Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022. március 23-i 2022/C 131 I/01 számú európai
bizottsági közlemény”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)
11. §		
A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 2. § (2) bekezdés g) pontjában a „június 30.” szövegrész helyébe a „december 31.”
szöveg lép.

4. Az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe
vehető csekély összegű támogatásról szóló 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása
12. §		
Az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély
összegű támogatásról szóló 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet]
a következő 7b. alcímmel egészül ki:

„7b. Válságtámogatás
7/B. § (1) Az élelmiszeripari vállalkozás az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő
agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének
általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelethez kapcsolódó egyes agrártámogatási rendeletek
módosításáról szóló 26/2022. (VIII. 31.) AM rendelet hatálybalépésének napja és 2022. december 31. napja között
– a határnapokat is beleértve − hatályba lépett hitelszerződésekhez kapcsolódó, a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
kamattámogatást az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszerfeldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló
25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet [a továbbiakban: 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet] 1. § 13. pontja szerinti
támogatásként (a továbbiakban: válságtámogatás) is igényelheti.
(2) A válságtámogatásra a 2–7. §-ban foglaltakat az ezen alcímben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti válságtámogatás vonatkozásában nem kell alkalmazni a 2. § (2) bekezdés a) pontjában,
a 4. § (3) bekezdés d) pontjában, a 7/A. §-ban valamint a 8–11. §-ban foglaltakat.
(4) A kamattámogatás (1) bekezdés szerinti válságtámogatásként történő igénybevételére az a 3. §-ban foglalt
feltételeknek megfelelő élelmiszeripari vállalkozás jogosult, aki a válságtámogatás iránti kamattámogatási kérelem
benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik
a) arról, hogy vállalkozása a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 1. § 7. pontja szerinti kapcsolt vállalkozásnak
(a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás) minősül-e, és ha annak minősül, a kapcsolt vállalkozása nevéről, adóazonosító
számáról és ügyfél-azonosítójáról,
b) a részére, valamint a kapcsolt vállalkozása részére korábban megítélt válságtámogatások euróban kifejezett
támogatástartalmáról,
c) az általa vagy a kapcsolt vállalkozása által benyújtott, de még el nem bírált válságtámogatási kérelmek esetében
a kérelmekben igényelt támogatási összegek euróban kifejezett támogatástartalmáról,
d) a b) és c) pont tekintetében a válságtámogatás jogcíméről, valamint a válságtámogatással érintett tevékenysége
25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti besorolásáról,
e) arról, hogy a gazdasági nehézsége összefüggésben áll az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktussal, és
f ) a hitel kedvezményes kamatlábából, a kapcsolódó intézményi kezességvállalás kedvezményes díjából,
valamint a költségvetési forrásból nyújtott kezességvállalási díjtámogatásból származó támogatások összegéről
– a támogatástartalom igazolások másolati példányának csatolásával – a támogatás kategóriájától függetlenül.
(5) Válságtámogatás igénylése esetén az élelmiszeripari vállalkozás átmeneti támogatás iránti kamattámogatási
kérelme tartalmazza a (4) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat is.
(6) A válságtámogatás iránti kamattámogatási kérelem 2022. november 30-áig postai úton nyújtható
be a Kincstárhoz.
(7) A Kincstár – az (1) bekezdés szerinti válságtámogatás iránti kamattámogatási kérelem tekintetében –
a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó
válságtámogatási igényt elutasítja vagy annak összegét a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (7) bekezdésében
foglaltakra tekintettel állapítja meg. A szabad válságtámogatási keretet a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 4. §-ában
foglaltakra tekintettel kell megállapítani.
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(8) A Kincstár a kamattámogatás támogatástartalmáról szóló igazolást legkésőbb 2022. december 31-éig megküldi
az élelmiszeripari vállalkozás részére.
(9) Az (1) bekezdés szerinti hitelszerződésekhez kapcsolódóan csekély összegű támogatási jogcímen
kamattámogatás abban az esetben igényelhető, ha a válságtámogatás nyújtásának feltételei nem állnak fenn.”
13. §		
A 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 13. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„d) az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország
Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022. március 23-i 2022/C 131 I/01 számú európai
bizottsági közlemény”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

5. Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető
csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása
14. §		
Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű
támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet] a következő
7b. alcímmel egészül ki:

„7b. Válságtámogatás
7/B. § (1) A termelői szerveződés az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások
és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről
szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelethez kapcsolódó egyes agrártámogatási rendeletek módosításáról szóló
26/2022. (VIII. 31.) AM rendelet hatálybalépésének napja és 2022. december 31. napja között – a határnapokat
is beleértve − hatályba lépett hitelszerződésekhez kapcsolódó, a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
kamattámogatást az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszerfeldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló
25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet [a továbbiakban: 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet] 1. § 13. pontja szerinti
támogatásként (a továbbiakban: válságtámogatás) is igényelheti.
(2) A válságtámogatásra a 2–7. §-ban foglaltakat az ezen alcímben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti válságtámogatás vonatkozásában nem kell alkalmazni a 2. § (2) bekezdés a) pontjában,
a 4. § (3) bekezdés d) pontjában, a 7/A. §-ban, valamint a 8–11. §-ban foglaltakat.
(4) A kamattámogatás (1) bekezdés szerinti válságtámogatásként történő igénybevételére az a 3. §-ban foglalt
feltételeknek megfelelő termelői szerveződés jogosult, aki a válságtámogatás iránti kamattámogatási kérelem
benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik
a) arról, hogy vállalkozása a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 1. § 7. pontja szerinti kapcsolt vállalkozásnak
(a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás) minősül-e, és ha annak minősül, a kapcsolt vállalkozása nevéről, adóazonosító
számáról és ügyfél-azonosítójáról,
b) a részére, valamint a kapcsolt vállalkozása részére korábban megítélt válságtámogatások euróban kifejezett
támogatástartalmáról,
c) az általa vagy a kapcsolt vállalkozása által benyújtott, de még el nem bírált válságtámogatási kérelmek esetében
a kérelmekben igényelt támogatási összegek euróban kifejezett támogatástartalmáról,
d) a b) és c) pont tekintetében a válságtámogatás jogcíméről, valamint a válságtámogatással érintett tevékenysége
25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti besorolásáról,
e) arról, hogy a gazdasági nehézsége összefüggésben áll az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktussal, és
f ) a hitel kedvezményes kamatlábából, a kapcsolódó intézményi kezességvállalás kedvezményes díjából
és a költségvetési forrásból nyújtott kezességvállalási díjtámogatásból származó támogatások összegéről
– a támogatástartalom-igazolások másolati példányának csatolásával – a támogatás kategóriájától függetlenül.
(5) Válságtámogatás igénylése esetén a termelői szerveződés válságtámogatás iránti kamattámogatási kérelme
tartalmazza a (4) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat is.
(6) A válságtámogatás iránti kamattámogatási kérelem 2022. november 30-áig postai úton nyújtható be
a Kincstárhoz.
(7) A Kincstár – az (1) bekezdés szerinti válságtámogatás iránti kamattámogatási kérelem tekintetében –
a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó
válságtámogatási igényt elutasítja vagy annak összegét a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (7) bekezdésében
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foglaltakra tekintettel állapítja meg. A szabad válságtámogatási keretet a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 4. §-ában
foglaltakra tekintettel kell megállapítani.
(8) A Kincstár a kamattámogatás támogatástartalmáról szóló igazolást legkésőbb 2022. december 31-éig megküldi
a termelői szerveződés részére.
(9) Az (1) bekezdésben meghatározott hitelszerződésekhez kapcsolódóan csekély összegű támogatási jogcímen
kamattámogatás abban az esetben igényelhető, ha a válságtámogatás nyújtásának feltételei nem állnak fenn.”
15. §		
A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 13. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„d) az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország
Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022. március 23-i 2022/C 131 I/01 számú európai
bizottsági közlemény”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

6. A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet módosítása
16. §		
A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. § 6. pont c) alpontjában és 2. § (1) bekezdés f ) pontjában
a „június 30.” szövegrész helyébe a „december 31.” szöveg lép.

7. A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról
szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet módosítása
17. §		
A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló
74/2016. (XI. 29.) FM rendelet a következő 6b. alcímmel egészül ki:

„6b. Válságtámogatás
6/D. § (1) Az állattartó – a 2. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően – a 2022. október 1. és október 31. között
benyújtott támogatási kérelme alapján kizárólag az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő
agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének
általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet [a továbbiakban: 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet] 1. §
13. pontja szerinti támogatás (a továbbiakban: válságtámogatás) igénybevételére jogosult, amely válságtámogatás
iránti kérelem ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen
(a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Kincstárhoz, a Kincstár honlapján
közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.
(2) A válságtámogatás iránti kérelem vonatkozásában nem kell alkalmazni a 2. § (4) és (6)–(8) bekezdésében, a 4. §
(1) bekezdés b) pont bd) alpontjában, a 6. § (2) bekezdésében és a 6/A–6/C. §-ban foglaltakat.
(3) Az (1) bekezdés szerinti válságtámogatás igénybevételére az az állattartó jogosult, aki
a) a 2007. évi XVII. törvény 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és
a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba
vett ügyfélként szerepel, és
b) a válságtámogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik
ba) a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján
általa a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 1. § 7. pontja szerinti vállalkozásnak (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás)
minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb válságtámogatás összegéről euróban kifejezve,
bb) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,
bc) a kapcsolt vállalkozások nevéről, adóazonosító számáról és ügyfél-azonosítójáról,
bd) arról, hogy a gazdasági nehézsége összefüggésben áll az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktussal, és
be) arról, hogy rendelkezik a Magyar Juh- és Kecsketenyésztők Szövetsége által, az általa a (4) bekezdés szerint
megadott állatlétszámról szóló, 5. § (2) bekezdés g) pontjának megfelelően kiállított igazolással.
(4) Az állattartó (1) bekezdés alapján benyújtott válságtámogatás iránti kérelme – az 5. § (2) bekezdés
a) és h) pontjában foglaltakon túl – tartalmazza
a) a (3) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat,
b) az állattartó tenyészetére vonatkozó tenyészetkódot és

5984

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 141. szám

c) az állatfajonként igényelt állatlétszámot.
(5) Az 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.
(6) Ha a kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során az állattartó helyett és nevében
meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással
elérhető elektronikus 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 meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(7) A válságtámogatás iránti kérelem a benyújtását követően legkésőbb az (1) bekezdésben meghatározott
benyújtási határidő végéig, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén
az utolsó válságtámogatás iránti kérelmet kell elbírálni. Az (1) bekezdés szerinti válságtámogatás iránti kérelem
benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.
(8) A válságtámogatás iránti kérelem benyújtása esetén a Kincstár megkeresésére a Magyar Juh- és
Kecsketenyésztők Szövetsége adatot szolgáltat az 5. § (2) bekezdés b)–g) pontjában foglaltakról.
6/E. § (1) A Kincstár a 6/D. § (1) bekezdése szerinti, 2022. október 1. és október 31. között benyújtott
válságtámogatás iránti kérelmekről legkésőbb 2022. december 31-éig dönt.
(2) A válságtámogatás keretösszege a 2022. október 1. és október 31. között benyújtott támogatási kérelmek
tekintetében a 3. §-ban megállapított keretösszeg és a 6/C. § (1) bekezdés d) pontja szerinti időszakban benyújtott
támogatási kérelmek vonatkozásában megállapított jogos támogatási összeg különbözete.
(3) Ha a 6/D. § (1) bekezdésében meghatározott időszakokban benyújtott válságtámogatás iránti kérelmekre
a Kincstár által megállapított jogos támogatási igények összege meghaladja a (2) bekezdés szerinti keretösszeget,
akkor ezen keretösszeget a jogos igények között egyenlő arányban kell felosztani.
(4) A Kincstár – a 6/D. § (1) bekezdésében meghatározott időszakokban benyújtott válságtámogatás iránti
kérelmek vonatkozásában – a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
értékhatárt meghaladó válságtámogatási igényt elutasítja, illetve annak összegét a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet
3. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg.”

8. A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
39/2018. (XII. 13.) AM rendelet módosítása
18. §		
A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet
[a továbbiakban: 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet] a következő 3b. alcímmel egészül ki:

„3b. Válságtámogatás
16/E. § (1) Az igénylő a 14. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti állatjóléti intézkedések tekintetében
a 2022. támogatási év II. és III. negyedévére – a 14. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően – kizárólag
az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó
vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.)
AM rendelet [a továbbiakban: 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet] 1. § 13. pontja szerinti támogatás (a továbbiakban:
válságtámogatás) igénybevételére jogosult.
(2) A válságtámogatás iránti kérelem a 2022. támogatási év II. negyedéve tekintetében 2022. szeptember 7. és 21.
között, a 2022. támogatási év III. negyedéve tekintetében 2022. október 1. és 31. között ügyfélkapus azonosítást
követően, az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus
űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Kincstárhoz a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak
megfelelően.
(3) Az (1) bekezdés szerinti válságtámogatás vonatkozásában nem kell alkalmazni a 14. § (1a) bekezdésében,
(2) bekezdés b) pontjában és (5a) bekezdésében, valamint a 16/A–16/D. §-ban foglaltakat.
(4) Az (1) bekezdés szerinti válságtámogatás igénybevételére az az igénylő jogosult, aki
a) a Tv. 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a támogatási kérelem
benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba vett ügyfélként
szerepel, és
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b) a válságtámogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik
ba) a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján
általa a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 1. § 7. pontja szerinti vállalkozásnak (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás)
minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb válságtámogatás összegéről euróban kifejezve,
bb) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,
bc) a kapcsolt vállalkozása nevéről, adóazonosító számáról és ügyfél-azonosítójáról, és
bd) arról, hogy a gazdasági nehézsége összefüggésben áll az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktussal.
(5) Az igénylő (2) bekezdés szerinti válságtámogatás iránti kérelme – a 7. § (2) bekezdésében foglaltakon túl –
tartalmazza a (4) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat.
(6) Az 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.
(7) Ha a kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során az igénylő helyett és nevében meghatalmazottja
jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus
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 meghatalmazásra vonatkozó
rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(8) A válságtámogatás iránti kérelem legkésőbb a (2) bekezdésben meghatározott benyújtási határidő végéig
az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó válságtámogatás iránti
kérelmet kell elbírálni. A válságtámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem
benyújtásának időpontja.
16/F. § (1) A Kincstár a 16/E. § (2) bekezdése szerint 2022. szeptember 7. és 21. között, valamint
2022. október 1. és 31. között benyújtott válságtámogatás iránti kérelmekről legkésőbb 2022. december 31-éig
dönt.
(2) A Kincstár – a 16/E. § (2) bekezdésében meghatározott időszakokban benyújtott válságtámogatás iránti kérelmek
vonatkozásában – a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt meghaladó
válságtámogatási igényt elutasítja, illetve annak összegét a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (7) bekezdésében
foglaltakra tekintettel állapítja meg.”
19. §		
A 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet a következő 18/A. §-sal egészül ki:
„18/A. § Ez a rendelet az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak
Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022. március 23-i 2022/C 131 I/01
számú európai bizottsági közlemény hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”
20. §		
A 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 14. § (7a) bekezdésében az „átmeneti” szövegrész helyébe az „átmeneti, a válság-”
szöveg lép.

9. A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló
41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet módosítása
21. §		
A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 41/2019. (VIII. 30.)
AM rendelet [a továbbiakban: 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet] a következő 6b. alcímmel egészül ki:

„6b. Válságtámogatás
6/D. § (1) A kérelmező – a 2. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően – a 2022. évben benyújtott támogatási kérelme
alapján kizárólag az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszerfeldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló
25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet [a továbbiakban: 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet] 1. § 13. pontja szerinti támogatás
(a továbbiakban: válságtámogatás) igénybevételére jogosult.
(2) A válságtámogatásra a 2–6. §-ban foglaltakat az ezen alcímben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A válságtámogatás vonatkozásában nem kell alkalmazni a 4. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában, a 6. §
(2) bekezdésében és a 6/A–6/C. §-ban foglaltakat.
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(4) Válságtámogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult, aki
a) a 2007. évi XVII. törvény 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és
a válságtámogatás iránti kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben
nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel, és
b) a válságtámogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik
ba) a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján
általa a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 1. § 7. pontja szerinti vállalkozásnak (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás)
minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb válságtámogatás összegéről euróban kifejezve,
bb) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,
bc) a kapcsolt vállalkozások nevéről, adóazonosító számáról és ügyfél-azonosítójáról, valamint
bd) arról, hogy a gazdasági nehézsége összefüggésben áll az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktussal.
(5) A kérelmező válságtámogatás iránti kérelme – az 5. § (2) bekezdésében foglaltakon túl – tartalmazza
a (4) bekezdésben foglaltakat.
(6) Az 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.
(7) Ha a 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. 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 meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(8) A válságtámogatás iránti kérelem a benyújtását követő naptól számított két napon belül, de legkésőbb az 5. §
(1) bekezdésében meghatározott benyújtási határidő végéig az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül
módosítható. Módosítás esetén az utolsó válságtámogatási kérelmet kell elbírálni. A válságtámogatás iránti kérelem
benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.
6/E. § (1) A Kincstár a válságtámogatás iránti kérelmekről legkésőbb 2022. december 31-éig dönt.
(2) A Kincstár a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó
átmeneti támogatási igényt elutasítja, illetve annak összegét a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (7) bekezdésében
foglaltakra tekintettel állapítja meg.”
22. §		
A 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § Ez a rendelet
a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet,
b) az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID–19-járvánnyal
összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági
közlemény, valamint
c) az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország
Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022. március 23-i 2022/C 131 I/01 számú európai
bizottsági közlemény
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

10. Záró rendelkezések
23. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter
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Az agrárminiszter 27/2022. (VIII. 31.) AM rendelete
a szőlő-bor ágazattal összefüggő, valamint egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról
A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi
XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 3. és 4. alcím 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,
az 5. alcím tekintetében a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 23. § (3) bekezdés 1., 7. és 13. pontjában,
valamint 23. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet
54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 15. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet módosítása
1. §		
A termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet [a továbbiakban: 42/2015. (VII. 22.)
FM rendelet] 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A miniszter az elismerési feltételek fennállásának ellenőrzése érdekében
a) a 2014. január 1-je előtt elismert termelői csoportok esetében háromévente legalább egy alkalommal,
b) a 2014. január 1-je után elismert termelői csoportok esetében az elismerés évét követő 7. évben és azt követően
háromévente legalább egy alkalommal
helyszíni szemlét rendel el. Ha a helyszíni szemle során megállapításra kerül, hogy a termelői csoport nem felel meg
az e rendeletben meghatározott, valamint az alapszabályban foglalt elismerési követelményeknek, vagy az elfogadott
üzleti tervét nem megfelelően hajtotta végre, a miniszter a 6. § (9) bekezdésében foglaltak szerint jár el.”
2. §		
A 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B:7 mezőjében a „sertés” szövegrész helyébe
a „sertés, baromfitojás” szöveg lép.

2. A termelői integrációs szervezetekről szóló 24/2020. (VI. 22.) AM rendelet módosítása
3. §		
A termelői integrációs szervezetekről szóló 24/2020. (VI. 22.) AM rendelet [a továbbiakban: 24/2020. (VI. 22.)
AM rendelet] 1. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„f ) borászati termelő: a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény (a továbbiakban: Hktv.) 4. § b) pontja szerinti
termelő.”
4. §		
A 24/2020. (VI. 22.) AM rendelet 2. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és
a § a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően
a) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet XII. rész c) és d) pontja szerinti termékek
esetében 500 hektáron vagy a szőlő- és bortermelés részletes szabályairól szóló 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet
(a továbbiakban: Bmr.) 1. mellékletében meghatározott borrégiók (a továbbiakban: borrégió) szőlőterületének
legalább 2,5%-án gazdálkodó termelők szervezete,
b) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet XII. rész a) és b) pontja szerinti termékek
esetében az egy adott földrajzi árujelzővel ellátott, a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény
9. § (1) bekezdés d) pontja szerinti forgalombahozatali azonosítóval (a továbbiakban: forgalombahozatali azonosító)
rendelkező borászati terméket előállító borászati termelők legalább 51%-át tömörítő és e földrajzi árujelzővel
jelölt borászati termékek mennyiségének legalább 20%-át közfogyasztásra forgalomba hozó borászati termelők
szervezete,
c) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés t) pontja szerinti ágazat esetében
a termelők legalább 300 millió forint éves termékértékkel rendelkező szervezete,
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d) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés q) pontja szerinti ágazat esetében
a termelők legalább 3 milliárd forint éves termékértékkel rendelkező szervezete
nyújthat be elismerési kérelmet.
(5) A (4) bekezdés
a) a) pontja szerinti területméretnek az e rendelet szerinti elismerést követő harmadik borpiaci év átlagában
az 1000 hektárt vagy 10%-ot,
b) b) pontja szerinti borászati termelők által közfogyasztásra forgalomba hozott, földrajzi árujelzővel jelölt
borászati termékek mennyiségének az e rendelet szerinti elismerést követő harmadik borpiaci év végéig legalább
az e földrajzi árujelzővel jelölt borászati termékek teljes közfogyasztásra forgalomba hozott mennyiségének
egyharmadát,
c) c) pontja szerinti összegnek az e rendelet szerinti elismerést követő harmadik borpiaci év tekintetében
a 400 millió forintot,
d) d) pontja szerinti összegnek az e rendelet szerinti elismerést követő harmadik borpiaci év tekintetében
az 5 milliárd forintot
el kell érnie.
(5a) A (4) bekezdés b) pontja szerinti termelői integrációs szervezetek esetében
a) a mennyiségi feltételek számítása a kérelem benyújtását megelőző három lezárt borpiaci év során kiadott és nem
érvénytelenített forgalombahozatali azonosítók adatainak figyelembevételével történik,
b) a (8) bekezdésben foglaltakat nem kell teljesíteni.
(5b) A (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti ágazatok esetében termelői integrációs szervezetként történő elismerési
kérelmet nyújthat be a Hktv. alapján létrejött hegyközség a szőlészeti vagy borászati szekciójának termelői
integrációs szervezetként történő elismerése iránt. Ebben az esetben
a) nem kell figyelembe venni a (4)–(5a), (6) és (8) bekezdésben foglalt feltételek teljesülését, valamint
b) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 152. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
termelői kezdeményezés igazolásaként az elismerés iránti kérelemhez csatolni kell a hegyközség szőlészeti vagy
borászati szekciója tagjainak előzetes nyilatkozatát a termelői integrációs szervezeti tagság elfogadásáról.”
5. §

(1) A 24/2020. (VI. 22.) AM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A termelői integrációs szervezet – az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 156. cikke alapján
történő elismerés céljából – más termelői integrációs szervezettel történő társulás révén új szervezetet hozhat létre,
ha az összesített forgalmazott termékük mennyisége meghaladja
a) a 2. § (3) bekezdésében és (5) bekezdés b) pontjában meghatározott mennyiség,
b) a 2. § (5) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott termékérték, valamint
c) a 2. § (5) bekezdés a) pontjában megállapított terület
ötszörösét.”
(2) A 24/2020. (VI. 22.) AM rendelet 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 2. § (5b) bekezdése alapján elismert szervezetek által alkotott, a Hktv. 22. §-a szerinti hegyközségi tanács
szőlészeti vagy borászati szekciója, valamint a Hktv. 26. §-a szerinti borrégiós tanács szőlészeti vagy borászati
szekciója a 3. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítése nélkül kérelmezheti a termelői integrációs
szervezetek társulásaként történő elismerését. Ebben az esetben az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 156. cikk (1) bekezdésében meghatározott termelői kezdeményezés igazolásaként az elismerés iránti
kérelemhez csatolni kell a hegyközségi tanács, valamint a borrégiós tanács tagjainak előzetes nyilatkozatát
a termelői integrációs szervezetek által létrehozott társulásban való tagság elfogadásáról.”

6. §		
A 24/2020. (VI. 22.) AM rendelet 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 2. § (4) bekezdés b) pontja szerinti termelői integrációs szervezeteknek a piacszervezési intézkedés
elfogadásához rendelkeznie kell az érintett földrajzi árujelzőt kezelő hegyközségi szervezet borászati szekciójának
egyetértésével.”
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3. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések
beszerzéséhez igényelhető támogatásról szóló 53/2020. (X. 27.) AM rendelet módosítása
7. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez
igényelhető támogatásról szóló 53/2020. (X. 27.) AM rendelet [a továbbiakban: 53/2020. (X. 27.) AM rendelet]
9. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a támogatás mértéke őstermelő és KKV esetében, a 2022. január 15. és
február 15. között benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában, a borászati üzem működési helye szerinti,
a) az 1. mellékletben nem szereplő település esetében a 6. § (6) bekezdésében szereplő nettó vételár 70%-a,
b) az 1. mellékletben szereplő település esetében a 6. § (6) bekezdésében szereplő nettó vételár 60%-a.”
(2) Az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet 9. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a támogatás mértéke nagyvállalat esetében, a 2022. január 15. és
február 15. között benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában, a borászati üzem működési helye szerinti,
a) az 1. mellékletben nem szereplő település esetében a 6. § (6) bekezdésében szereplő nettó vételár 35%-a,
b) az 1. mellékletben szereplő település esetében a 6. § (6) bekezdésében szereplő nettó vételár 30%-a.”

8. §		
Az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet 18. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„c) a Covid19-világjárvány és az azzal kapcsolatos intézkedések által a gyümölcs- és zöldség-, valamint
a borágazatban okozott piaci zavarok kezelése érdekében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet egyes rendelkezéseitől eltérő rendkívüli, ideiglenes intézkedésekről szóló, 2020. április 30-i (EU) 2020/592
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

4. A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló
57/2020. (XI. 13.) AM rendelet módosítása
9. §		
A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló 57/2020. (XI. 13.)
AM rendelet [a továbbiakban: 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet] a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § A 4. §-ban foglaltaktól eltérően a támogatás mértéke a 2021. november 2. és 30. között benyújtott egyéni
tervek esetében az 1. mellékletben meghatározott költségátalányok és kompenzáció
a) 80%-a, ha az intézkedéssel érintett terület a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti
világörökségi területen fekszik,
b) 75%-a, ha az intézkedéssel érintett terület az a) pontban meghatározott feltételnek nem felel meg, azonban
az intézkedéssel érintett terület fekvése szerinti földrajzi árujelző szerkezetátalakítási tervének megfelel,
c) 60%-a, ha az egyéni terv egyetlen szerkezetátalakítási tervnek sem felel meg.”
10. §		
Az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet a következő 23/A. §-sal egészül ki:
„23/A. § E rendelet 2. mellékletének a szőlő-bor ágazattal összefüggő, valamint egyes agártámogatási tárgyú
rendeletek módosításáról szóló 27/2022. (VIII. 31.) AM rendelettel [a továbbiakban: 27/2022. (VIII. 31.) AM rendelet]
megállapított rendelkezéseit a 27/2022. (VIII. 31.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is
alkalmazni kell.
11. §		
Az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet 24. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő közösségi előírások végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg)
„d) a Covid19-világjárvány és az azzal kapcsolatos intézkedések által a gyümölcs- és zöldség-, valamint
a borágazatban okozott piaci zavarok kezelése érdekében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet egyes rendelkezéseitől eltérő rendkívüli, ideiglenes intézkedésekről szóló, 2020. április 30-i (EU) 2020/592
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet.”
12. §		
Az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet 2. melléklet
a)
1. pontjában foglalt táblázat A:22 mezőjében a „kiemelt turisztikai fejlesztési” szövegrész helyébe
az „a turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet] 2. mellékletében meghatározott turisztikai” szöveg,
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b)

2. pontjában foglalt táblázat A:20 mezőjében a „nemzeti turisztikai fejlesztési tervvel érintett területen”
szövegrész helyébe az „a 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott turisztikai
térségben” szöveg

lép.
13. §		
Hatályát veszti az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet 1. § 6. pontja.

5. A szőlő- és bortermelés részletes szabályairól szóló 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet módosítása
14. §

(1) A szőlő- és bortermelés részletes szabályairól szóló 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet [a továbbiakban: 26/2021. (VII. 29.)
AM rendelet] 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az NFK az adatot szolgáltató által megküldött adatokat az azok beérkezését követő 30 napon belül átvezeti
a VINGIS adatbázisába, és továbbítja az LTK részére a VINGIS internetes felületén történő közzététel érdekében.”
(2) A 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet 15. § (8) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az NFK – az LTK közreműködésével – díjmentes hozzáférést biztosít a VINGIS-hez)
„d) a borászati hatáskörben, erdészeti hatáskörben, valamint növénytermesztési hatáskörben eljáró megyei
kormányhivatalok, továbbá az ingatlanügyi hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok,”
(számára a jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából, az ahhoz szükséges mértékben.)

15. §		
A 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet 33. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a borászati terméktétellel összefüggő veszteség az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően meghaladja
a 10. mellékletben meghatározott veszteségnorma értékét, arról a borászati üzemengedélyes a szakmai-jövedéki
nyilvántartás mellékletét képező jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti az adott veszteségnorma túllépésének
indokát. Az elkészített jegyzőkönyvet a borászati üzemengedélyes haladéktalanul megküldi a NÉBIH részére.”
16. §		
A 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A borászati termék belföldi, valamint a borászati melléktermék, szőlő vagy zúzott cefre szállításakor
a 11. melléklet szerinti adattartalmú kísérőokmány alkalmazandó.”
17. §		
A 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet 64. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„64. § (1) A 2021. augusztus 1. előtt elkészített és hitelesített borkísérő okmányok a 2021/2022., valamint
a 2022/2023. borpiaci év során is használhatók.
(2) A 2021/2022. borpiaci év során benyújtandó készletjelentést és értékesítési jelentést a 2021. július 31-én hatályos
szabályok szerint kell elkészíteni.”
18. §		
A 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet a következő 64/A. §-sal egészül ki:
„64/A. § Ha a borászati terméktétel analitikai, illetve érzékszervi vizsgálata megrendelésének időpontjában
a forgalombahozatali azonosító nem áll rendelkezésre, 2023. január 31-ig
a) a 38. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjától eltérően a forgalombahozatali azonosítót nem kell megadni, és
b) a 38. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően a minta lezárásán vagy a palackon a forgalombahozatali azonosító
helyett a végső származási bizonyítvány száma is feltüntethető.”
19. §		
A 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet
a)
26. § (1) bekezdés b) pontjában a „kormányhivatal” szövegrész helyébe a „borászati hatáskörben eljáró
megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)” szöveg,
b)
52. § (2) bekezdésében az „FHA” szövegrész helyébe a „NÉBIH” szöveg,
c)
65. § b) pontjában és 65/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „2022.” szövegrész helyébe a „2023.” szöveg,
d)
65/A. §
da)
(1) bekezdés a) pontjában a „NÉBIH” szövegrész helyébe az „FHA” szöveg,
db)
(2) bekezdésében a „2022.” szövegrészek helyébe a „2023.” szöveg,
e)
8. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat
ea)
D:6 mezőjében a „Legalább” szövegrész helyébe a „Pezsgő, minőségi pezsgő vagy illatos minőségi
pezsgő kivételével legalább” szöveg,
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eb)
ec)

D:14 mezőjében a „minimum 1 bar és maximum 4,5 bar” szövegrész helyébe a „maximum 4,5 bar”
szöveg,
D:16 és D:21 mezőjében az „évében, a szüretet követően legalább 30 nappal” szövegrész helyébe
az „évében” szöveg

lép.

6. Záró rendelkezések
20. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
21. §		
E rendelet 3. és 4. alcíme a Covid19-világjárvány és az azzal kapcsolatos intézkedések által a gyümölcs- és zöldség-,
valamint a borágazatban okozott piaci zavarok kezelése érdekében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet egyes rendelkezéseitől eltérő rendkívüli, ideiglenes intézkedésekről szóló, 2020. április 30-i (EU) 2020/592
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter

A gazdaságfejlesztési miniszter 8/2022. (VIII. 31.) GFM rendelete
a Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlóként
történő kijelölése, valamint az Egy a Természettel Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi
joggyakorlójának változása 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 szerint módosul.
2. §		
A Rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
3. §		
Hatályát veszti
a)
a Rendelet 1. melléklet II. pontjában foglalt táblázat 5–7. és 9. sora,
b)
a Rendelet 1. melléklet XII. pontjában foglalt táblázat 14. sora.
4. §		
Ez a rendelet 2022. szeptember 1. napján lép hatályba.
		
		

Nagy Márton István s. k.,
gazdaságfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 8/2022. (VIII. 31.) GFM rendelethez
A Rendelet 1. melléklet II. pontjában foglalt táblázat a következő 11. sorral egészül ki:

11.

(A

B

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Egy a Természettel Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság

01-09337636

C
Tulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége)

2026. december 31.

2. melléklet a 8/2022. (VIII. 31.) GFM rendelethez
A Rendelet 3. melléklet II. pontja helyébe a következő pont lép:
„II. Tulajdonosi joggyakorló: a Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A

B

C
Tulajdonosi joggyakorlás

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

1.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-041633

2026. december 31.

2.

Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság

01-09-986454

2026. december 31.

3.

Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

01-10-140237

2026. december 31.

4.

Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

01-10-141870

2026. december 31.

5.

DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Korlátolt
Felelősségű Társaság

01-09-350667

2026. december 31.

6.

Digitális Kormányzati Fejlesztés és
Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-381151

2026. december 31.

7.

Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt
Felelősségű Társaság

01-09-389831

2026. december 31.

időtartamának vége

”
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A honvédelmi miniszter 12/2022. (VIII. 31.) HM rendelete
a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 112. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R.)
28/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28/A. § (1) A Hjt.vhr. 1. § 17. pontja szerinti tábori kihelyezés keretében végrehajtott kiképzési napokon való
részvételért járó, a Hjt. 128. § (3b) bekezdése szerinti fokozott igénybevételi illetménypótlék napi összege
tízezer forint.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pótlék megállapítása esetén a 25. § (1) bekezdése szerinti pótlék nem állapítható meg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti pótlék megállapításának alapja a tábori kihelyezés keretében a kiképzési napokon részt
vevőkről vezetett napi nyilvántartás.”
2. §		
Az R. a következő 29/I. alcímmel egészül ki:

„29/I. Szolgálati kiegészítő illetmény
48/I. § (1) Az állomány tagja szolgálati viszonyának ideje alatt havonta szolgálati kiegészítő illetményre jogosult.
(2) A szolgálati kiegészítő illetmény összege – a szolgálati kiegészítő illetmény kivételével – a távolléti díjba tartozó
illetményelemek együttes összegének
a) tiszt állománycsoportba tartozó esetében: 25%-a,
b) altiszt állománycsoportba tartozó esetében: 26,5%-a,
c) legénységi állománycsoportba tartozó esetében: 28%-a.
(3) Ha a (2) bekezdés alapján számított kiegészítő illetményt is figyelembe véve a távolléti díj összege nem éri el
a) a tiszt állománycsoportba tartozó esetében az 567 858 forintot,
b) az altiszt állománycsoportba tartozó esetében a 474 456 forintot,
c) a legénységi állománycsoportba tartozó esetében a 399 180 forintot,
a szolgálati kiegészítő illetmény összege a különbözettel növelt összegben jár.
(4) Nem alkalmazható a (3) bekezdés
a) a Hjt. 61. § (1) bekezdése szerinti időtartamra,
b) a Hjt. 65. és 66. §-a szerinti felmentési időre vagy
c) a Hjt. 147. § (1) bekezdés d) pontja szerinti fenyítés időtartamára.”
3. §		
Az R. 74. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) A 48/I. §-t az önkéntes tartalékos katonára is alkalmazni kell.”
4. §		
Az R. 77. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„77. § (1) A honvéd tisztjelölt esetében a Hjt. 230. § (1) bekezdése szerinti illetménypótlékként a 44/A–44/C. §-ban
meghatározott eseti illetménypótlék állapítható meg a 44/A–44/C. § megfelelő alkalmazásával.
(2) A honvéd tisztjelöltek esetében a 44/B. § (1) bekezdésének alkalmazása során távolléti díjként az alapilletmény és
a tanulmányi díj együttes összegét, besorolási kategóriaként a rendfokozatához a Hjt. 5. melléklete alapján tartozó
besorolási kategóriát kell figyelembe venni.”
5. §		
Az R.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

45. §-ában a „46–48/G. §” szövegrész helyébe a „46–48/I. §” szöveg,
54. § (1) bekezdésében a „45–48/F. §” szövegrész helyébe a „45–48/I. §” szöveg,
54. § (5) bekezdésében a „45–48/D. §” szövegrész helyébe a „45–48/I. §” szöveg,
54. § (6) bekezdésében a „45–48/F. §” szövegrész helyébe a „45–48/F. § és a 48/I. §” szöveg,
74. § (1b) bekezdésében a „22–28. §-t” szövegrész helyébe a „22–28/A. §-t” szöveg,
76. § (3) bekezdés a) pontjában az „5,89” szövegrész helyébe a „7,45” szöveg,
76. § (3) bekezdés b) pontjában a „6,18” szövegrész helyébe a „7,82” szöveg,
76. § (3) bekezdés c) pontjában a „6,49” szövegrész helyébe a „8,21” szöveg,
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i)
j)
k)
lép.

76. § (3) bekezdés d) pontjában a „6,78” szövegrész helyébe a „8,58” szöveg,
76. § (5) bekezdés a) pontjában a „0,35” szövegrész helyébe a „0,44” szöveg,
76. § (5) bekezdés b) pontjában a „0,7” szövegrész helyébe a „0,89” szöveg

6. §		
Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.
		
		

Szalay-Bobrovniczky Kristóf s. k.,
honvédelmi miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 242/2022. (VIII. 31.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
hozzájárulok Enric Tarrado Vives rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek az Andorrai Hercegség magyarországi
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, bécsi székhellyel.
Budapest, 2019. szeptember 11.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. szeptember 16.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04210-2/2019.

A köztársasági elnök 243/2022. (VIII. 31.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulás módosításáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
Enric Tarrado Vives rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek az Andorrai Hercegség magyarországi rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez Andorra la Vella-i székhellyel járulok hozzá.
Budapest, 2019. november 8.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. november 13.
		
		

KEH ügyszám: KEH/04210-8/2019.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A köztársasági elnök 244/2022. (VIII. 31.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
hozzájárulok Chad Blackman rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek Barbados magyarországi rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, genfi székhellyel.
Budapest, 2020. november 9.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. november 12.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04151-2/2020.

A köztársasági elnök 245/2022. (VIII. 31.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
hozzájárulok Raul Toomas rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek az Észt Köztársaság magyarországi
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.
Budapest, 2022. április 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. április 19.
		
		

KEH ügyszám: KEH/01814-2/2022.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A köztársasági elnök 246/2022. (VIII. 31.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
hozzájárulok Abat Fayzullayev rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek az Üzbég Köztársaság magyarországi
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, bécsi székhellyel.
Budapest, 2022. március 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. április 4.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/01590-2/2022.

A köztársasági elnök 247/2022. (VIII. 31.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
dr. Szatmári Tibor rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem
Magyarország maszkati nagykövetségének a vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2021. június 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. június 29.
		
		

KEH ügyszám: KEH/02855-2/2021.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A köztársasági elnök 248/2022. (VIII. 31.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
Szederkényi Viktor Albert rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem
Magyarország bakui nagykövetségének a vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2021. október 8.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. október 18.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04355-2/2021.

A köztársasági elnök 249/2022. (VIII. 31.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
dr. Őry Csaba György rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem
Magyarország hanoi nagykövetségének a vezetésére, valamint Magyarországnak a Kambodzsai Királyságban való
képviseletére kapott megbízása alól.
Budapest, 2021. október 8.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. október 18.
		
		

KEH ügyszám: KEH/04358-2/2021.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

5999

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 141. szám

A köztársasági elnök 250/2022. (VIII. 31.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
dr. Dux László István rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem
Magyarország szkopjei nagykövetségének a vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2021. október 8.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. október 18.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04363-2/2021.

A köztársasági elnök 251/2022. (VIII. 31.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
dr. Csoma Mózes rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem
Magyarország szöuli nagykövetségének a vezetésére, valamint Magyarországnak a Koreai Népi Demokratikus
Köztársaságban való képviseletére kapott megbízása alól.
Budapest, 2021. október 8.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. október 18.
		
		

KEH ügyszám: KEH/04365-2/2021.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A köztársasági elnök 252/2022. (VIII. 31.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
Károlyi Márton rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem Magyarország
tuniszi nagykövetségének a vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2021. október 8.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. október 18.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04368-2/2021.

A köztársasági elnök 253/2022. (VIII. 31.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
dr. Mikola István Ferenc rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem
Magyarország canberrai nagykövetségének a vezetésére, valamint Magyarországnak a Pápua Új-Guinea Független
Államban, a Salamon-szigeteken és a Vanuatui Köztársaságban való képviseletére kapott megbízása alól.
Budapest, 2021. október 12.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. október 18.
		
		

KEH ügyszám: KEH/04508-2/2021.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A köztársasági elnök 254/2022. (VIII. 31.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
dr. Boros Miklós rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem Magyarország
prágai nagykövetségének a vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2021. november 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. november 29.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/05196-2/2021.

A köztársasági elnök 255/2022. (VIII. 31.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
dr. Kőrössy Katalin rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet felmentem a Magyarország limai nagykövetségének
vezetésére, valamint Magyarországnak a Bolíviai Többnemzetiségű Államban való képviseletére kapott
megbízása alól.
Budapest, 2022. július 6.
		
		

Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. július 21.
		
		

KEH ügyszám: KEH/03932-2/2022.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A köztársasági elnök 256/2022. (VIII. 31.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – az igazságügyi miniszter előterjesztésére –
dr. Stelbaczky Tibor rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének a vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2022. augusztus 17.
		

Novák Katalin s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. augusztus 22.
		

Dr. Varga Judit s. k.,

		

igazságügyi miniszter

KEH ügyszám: KEH/05035-2/2022.

A köztársasági elnök 257/2022. (VIII. 31.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – az igazságügyi miniszter előterjesztésére –
dr. Ódor Bálint Dávid rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet megbízom Magyarország Európai Unió melletti
Állandó Képviseletének a vezetésével.
Budapest, 2022. augusztus 17.
		
		

Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. augusztus 22.
		

Dr. Varga Judit s. k.,

		

igazságügyi miniszter

KEH ügyszám: KEH/05036-2/2022.
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A köztársasági elnök 258/2022. (VIII. 31.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló
2016. évi LXXIII. törvény 13. § (1) bekezdése és 42. § (2) bekezdése alapján – az igazságügyi miniszter javaslatára –
Bánfalvi Levente részére rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rangot adományozok.
Budapest, 2022. augusztus 17.
		
		

Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. augusztus 22.
		

Dr. Varga Judit s. k.,

		

igazságügyi miniszter

KEH ügyszám: KEH/05037-2/2022.

A köztársasági elnök 259/2022. (VIII. 31.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi
LXXIII. törvény 13. § (1) bekezdése alapján – a külgazdasági és külügyminiszter javaslatára – dr. Farkas Vajk részére
rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rangot adományozok.
Budapest, 2022. július 6.
		
		

Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. július 21.
		
		

KEH ügyszám: KEH/04081-2/2022.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A köztársasági elnök 260/2022. (VIII. 31.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang határozott időre szóló adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi
LXXIII. törvény 13. § (1) bekezdése alapján – a külgazdasági és külügyminiszter javaslatára – dr. Botos Barbara részére
a klímaügyekkel és klímadiplomáciával kapcsolatos kormányzati feladatellátásra szóló megbízatásának időszakára,
de legfeljebb a 2022. május 24-én megalakult Kormány megbízatásának az Alaptörvény 20. cikk (1) és (2) bekezdése
szerinti megszűnését követő új Kormány megalakulásáig terjedő időtartamra rendkívüli és meghatalmazott
nagyköveti rangot adományozok.
Budapest, 2022. július 21.
Novák Katalin s. k.,

		
		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. augusztus 5.
Szijjártó Péter s. k.,

		
		

külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04353-2/2022.

A köztársasági elnök 261/2022. (VIII. 31.) KE határozata
nemzetbiztonsági vezérőrnagy szolgálati jogviszonyának megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 32. § (1) bekezdése, 32. § (4) bekezdése, 80. §
(2) bekezdés d) pontja és 86. § (2) bekezdés f ) pontja alapján – a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
javaslatára – dr. Kiss Zoltán nemzetbiztonsági vezérőrnagy hivatásos szolgálati jogviszonyát 2022. augusztus 15-ei
hatállyal felmentéssel megszüntetem.
Budapest, 2022. augusztus 8.
		
		

Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. augusztus 22.
		
		

KEH ügyszám: KEH/04967-2/2022.

Rogán Antal s. k.,
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

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.

