
 MAGYAR KÖZLÖNY 166. szám

 M A G YA R O R S Z Á G  H I VATA L O S  L A PJ A
 2022. október 14., péntek

 Tartalomjegyzék

387/2022. (X. 14.) Korm. rendelet A veszélyhelyzetre tekintettel egyes rendelkezések alkalmazásának 
a Rezsivédelmi Alap növelése érdekében történő felfüggesztéséről 6804

388/2022. (X. 14.) Korm. rendelet Veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátás biztosításáról 6805

389/2022. (X. 14.) Korm. rendelet Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 
259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról 6806

390/2022. (X. 14.) Korm. rendelet A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 
veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló  
782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról 6807

391/2022. (X. 14.) Korm. rendelet Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló  
210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet, valamint az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról 6808

9/2022. (X. 14.) MEKH rendelet A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 
a rendelet kiadásában való helyettesítéséről 6809

33/2022. (X. 14.) AM rendelet A 2022. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb 
közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról 6810

298/2022. (X. 14.) KE határozat Bírák felmentéséről 6813

299/2022. (X. 14.) KE határozat Bírák kinevezéséről 6813

1486/2022. (X. 14.) Korm. határozat A GINOP-7.1.9-17-2018-00009 azonosító számú, „Fenékpusztai Majorság 
fejlesztése I. ütem” című projekt támogatásának növeléséről 6814



6804 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 166. szám 

III. Kormányrendeletek

A Kormány 387/2022. (X. 14.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzetre tekintettel egyes rendelkezések alkalmazásának a Rezsivédelmi Alap növelése érdekében 
történő felfüggesztéséről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
a 4.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  szomszédos 
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló  
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti 
szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a szerencsejáték szervezéséről 
szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 35.  § (4)  bekezdését és a  Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 22. § (5) bekezdését nem kell alkalmazni.

2. §  Az Szjtv. 35. § (4) bekezdésében meghatározott játékadó bevétel a Kvtv. 1. melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet,  
1. Rezsivédelmi Alap központi kiadásai cím bevétele.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius 
katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig 
meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi 
következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

5. §  Az e  rendelet hatálybalépésekor az  Szjtv. 35.  § (4)  bekezdésében meghatározott célok teljesítésére benyújtott 
támogatási igények elbírálása érdekében folyamatban lévő eljárások e  rendelet hatálybalépésének napján 
megszűnnek, amiről a  támogatási igény elbírálására jogosult szerv 30 napon belül értesíti a  támogatási igény 
benyújtóját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 388/2022. (X. 14.) Korm. rendelete
veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátás biztosításáról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
a 8.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  szomszédos 
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti 
szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a  földgázellátásról szóló 
2008. évi XL. törvényt (a továbbiakban: Get.) az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. §  Azon Get. szerinti, egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó, akinek a földgázellátása 2022. október 1-jei 
gáznaptól nem biztosított földgázkereskedelmi szerződés vagy az  őt 2022. szeptember 30-ai gáznapon ellátó 
földgázkereskedő üzletszabályzata alapján egyéb módon, átmeneti földgázellátásra jogosult a 2022. november 1-jei 
gáznap kezdetétől a 2022. december 31-ei gáznap végéig.

3. § (1) A  veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátást a  veszélyhelyzet ideje alatt az  egyetemes szolgáltatásra jogosultak 
körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet 8.  §-a alapján végső földgázmenedékesként 
kijelölt földgázkereskedő (a továbbiakban: földgázkereskedő) biztosítja.

 (2) A földgázkereskedő a veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátás keretében történő ellátásra irányuló mintaszerződést 
az e rendelet hatálybalépését követő munkanap végéig teszi közzé honlapján.

4. § (1) A  2.  § szerinti felhasználó a  veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátás igénybevétele érdekében 2022. október 18-ig 
nyilatkozatot tesz. A határidő jogvesztő.

 (2) A  nyilatkozat megtétele a  földgázkereskedő által e  célra biztosított elektronikus felületen történik a  2.  § szerinti 
felhasználó e-mail-címének megadásával, ettől eltérő esetben a nyilatkozat érvénytelen. A nyilatkozat megtételére 
az e rendelet hatálybalépését követő második munkanaptól van lehetőség.

 (3) A nyilatkozattétel fogadásáról a  földgázkereskedő elektronikus levélben jelez vissza a 2. § szerinti felhasználó által 
megadott e-mail-címre.

5. § (1) A  2022. november 1-jei gáznap kezdetével a  földgázkereskedő és a  4.  § szerint nyilatkozatot tett 2.  § szerinti 
felhasználó között a  2022. december 31-ei gáznap végéig földgáz-kereskedelmi szerződés jön létre a  3.  § 
(2) bekezdésében meghatározott mintaszerződés szerinti tartalommal.

 (2) A Get. 31/B. § (4) bekezdésétől eltérően a földgázkereskedő a 2. § szerinti felhasználó esetében a kereskedőváltást 
2022. november 10-ig jelenti be az  érintett rendszerüzemeltetőnél, és a  rendszerüzemeltető a  kereskedőváltással 
kapcsolatos kötelezettségeit 2022. november 1-jére visszamenőlegesen teljesíti.

 (3) Földgáz-kereskedelmi szerződés vagy rendszerhasználati szerződés hiánya miatt a  földgázelosztási 
szolgáltatás folytatása nem függeszthető fel, ha a  2.  § szerinti felhasználó a  4.  § szerinti nyilatkozat megtételét 
a földgázelosztóhoz a 4. § (3) bekezdése szerinti visszajelzés bemutatásával, megküldésével igazolta.

6. §  Az e  rendelet alapján biztosított veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátás tekintetében a  Get. 41.  §-a és a  földgáz 
végső menedékes szolgáltatásról és a  földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén a  felhasználók 
földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról szóló 296/2015. (X. 13.) 
Korm. rendelet nem alkalmazandó.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 8. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
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8. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius 
katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig 
meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi 
következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 389/2022. (X. 14.) Korm. rendelete
az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  § (3) és 
(4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 4/C. alcíme a következő 7/H. §-sal egészül ki:
„7/H.  § (1) Az  egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 
11.  § (1)  bekezdésében foglaltaktól eltérően a  jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség, annak belső 
egyházi jogi személye vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége (a  továbbiakban együtt: jogi 
személyiséggel rendelkező vallási közösség) abban az esetben is lakossági fogyasztóként jogosult földgázellátásra, 
ha a  felhasználási helyen (mérési pont) található egy vagy több lakóépület, lakás, plébánia, parókia, rendház, 
és a  felhasználási hely tekintetében a  földgáz vételezés nem kizárólag a  lelkiismereti és vallásszabadság 
jogáról, valamint az  egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 
(a továbbiakban: Ehtv.) 12. § (1) bekezdésében vagy 12/A. § (1) bekezdésében meghatározott személy életvitelszerű 
lakhatására szolgál.
(2) A  jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség mint felhasználó az  5.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
mennyiség és a  felhasználási hely lakás rendeltetési egységei számának szorzata alapján számított mennyiség 
vonatkozásában jogosult az 5. § (1) bekezdése szerinti áron földgáz vételezésére.
(3) Rendház esetén – amennyiben önálló lakás rendeltetési egységek kialakítására nem került sor – a  jogi 
személyiséggel rendelkező vallási közösség az  5.  § (1)  bekezdésében meghatározott mennyiség, továbbá 
minden négy, 2022. október 1. napján ott lakó, az  Ehtv. 12.  § (1)  bekezdésében vagy 12/A.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott személy után jogosult az 5. § (1) bekezdése szerinti földgázmennyiség vételezésére.
(4) A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség a (2) és a (3) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes 
többletmennyiség igénybevétele céljából a  feltételek teljesüléséről – büntetőjogi és polgári jogi felelőssége 
vállalásával – nyilatkozik a  felhasználási helyen lévő lakás rendeltetési egységek, illetve az  Ehtv. 12.  § 
(1)  bekezdésében vagy 12/A.  § (1)  bekezdésében meghatározott, a  felhasználási helyen életvitelszerűen lakó 
személyek számának megadásával. Az  egyetemes szolgáltató a  (2) és a  (3)  bekezdés alapján meghatározott 
kedvezményes mennyiséget a  nyilatkozat benyújtását követő hónap első napjától – időarányosan, a  9.  §-ban 
foglaltakra figyelemmel – alkalmazza.
(5) Az  egyetemes szolgáltató bármikor jogosult a  (2) és a  (3)  bekezdésben előírt feltételeket alátámasztó iratot 
a  jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségtől mint felhasználótól bekérni és ellenőrizni. Ha az  egyetemes 
szolgáltató megállapítja, hogy a  felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a  (2) és a  (3)  bekezdés alapján 
meghatározott kedvezményes mennyiséget, akkor a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgázt 
az  5.  § (2)  bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell 
a felhasználóval elszámolni.
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(6) Az  egyetemes szolgáltató az  (5)  bekezdés szerinti jogkövetkezményt alkalmazza akkor is, ha a  felhasználó 
az  (5)  bekezdés szerinti iratot az  egyetemes szolgáltató által megjelölt legalább 15 napos határidőn belül nem 
bocsátja az  egyetemes szolgáltató rendelkezésére. Ha az  (5)  bekezdés szerinti irat az  egyetemes szolgáltató által 
megjelölt határidőt követő 15 napon belül az  egyetemes szolgáltatóhoz beérkezik, úgy kell tekinteni, mintha 
határidőben rendelkezésre bocsátották volna.”

2. §  Az R. a következő 18. §-sal egészül ki:
„18.  § E  rendeletnek az  egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.)  
Korm. rendelet módosításáról szóló 389/2022. (X. 14.) Korm. rendelettel megállapított 7/H. §-át a 2022. augusztus 1-jén 
és azt követően egyetemes szolgáltató által értékesített földgáz elszámolása során kell alkalmazni.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 390/2022. (X. 14.) Korm. rendelete
a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő 
alkalmazásáról szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  §  
(3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 
782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet] 1. § (5) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  e  §-ban foglaltakat a  lakáscélú állami támogatásnak minősülő, fogyasztóknak nyújtott kamattámogatott 
jelzáloghitel-szerződésekre, a fogyasztónak nyújtott lakáscélú pénzügyi lízingszerződésekre és 2022. november 1-től  
a  legfeljebb 5 éves kamatperiódusokban rögzített hitelkamattal nyújtott nem kamattámogatott jelzáloghitel-
szerződésekre is alkalmazni kell.”

2. §  A 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdésében a  „2022. december 31-ig” szövegrész helyébe  
a „2023. június 30-ig” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 391/2022. (X. 14.) Korm. rendelete
az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet, valamint 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § és az 1. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet „A Főigazgatóság 
feladatai” alcíme a következő 3/B. §-sal egészül ki:
„3/B.  § A Főigazgatóság ellátja az  európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 
2022. évi XXVII. törvényben meghatározott, a Hatóság Igazgatósága Tagjainak Kiválasztásáért Felelős Alkalmassági 
Bizottság működésével kapcsolatos feladatokat.”

2. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 391/2022. (X. 14.) Korm. rendelethez

Az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pontja 
a következő 6a. alponttal egészül ki:
„6a. a központi költségvetés VII. fejezeténél az Integritás Hatóság és annak elnöke,”
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 9/2022. (X. 14.) MEKH rendelete
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének a rendelet kiadásában való helyettesítéséről

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 21.  § 1.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § i)  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke rendeletének kiadásában az elnököt – akadályoztatása 
esetén – Ságvári Pál elnökhelyettes helyettesíti.

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

3. §  Hatályát veszti a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének a  rendelet kiadásában való 
helyettesítéséről szóló 2/2019. (III. 27.) MEKH rendelet.

  Horváth Péter János s. k.,
  elnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 33/2022. (X. 14.) AM rendelete
a 2022. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek 
megállapításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. Egységes területalapú támogatás

1. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az  ahhoz 
kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) 
FM  rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] szerinti egységes területalapú támogatás keretösszege 
300 980 565 600 Ft.

 (2) Az  5/2015. (II. 19.) FM rendelet szerinti támogatás hektáronkénti értéke az  (1)  bekezdés szerinti keretösszeg és 
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 
igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet alapján benyújtott egységes 
kérelmek ellenőrzését követően megállapított támogatható területek hektárban kifejezett nagyságának hányadosa.

 (3) A (2) bekezdés szerinti támogatható terület nagysága legfeljebb 4 974 267 hektár.
 (4) A  (2)  bekezdés szerinti támogatásból 2022. október 17. napjától kifizethető előleg mértéke hektáronként 

legfeljebb 42 355 Ft.

2. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó 
támogatás

2. § (1) Az  éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás 
igénybevételének szabályairól, valamint a  szántóterület, az  állandó gyepterület és az  állandó kultúrával fedett 
földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) 
FM rendelet [a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet] szerinti támogatás keretösszege 165 374 238 700 Ft.

 (2) A  10/2015. (III. 13.) FM rendelet 6.  §-a szerinti számítás során a  támogatható terület nagysága legfeljebb 
4 974 267 hektár.

 (3) A  (2)  bekezdésben meghatározott számítás szerinti támogatásból 2022. október 17. napjától kifizethető előleg 
mértéke hektáronként legfeljebb 23 272 Ft.

3. Termeléshez kötött közvetlen támogatás

3. § (1) A  termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 
[a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] alapján támogatási jogcímenként hektár- és állategyed-alapon kell 
a kifizetést teljesíteni.

 (2) A  kifizetés során alkalmazott fajlagos támogatási összeget a  9/2015. (III. 13.) FM rendelet 2.  § (3)  bekezdésében 
foglaltak szerint kell meghatározni.

 (3) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 6. §-a szerinti állategyed-alapú támogatások esetében a Magyar Államkincstár által 
elfogadott és a támogatási feltételeknek megfelelő állatlétszám vehető figyelembe.

 (4) A  (2)  bekezdés szerinti támogatási összegből 2022. október 17. napjától kifizethető előleg mértéke legfeljebb 
az 1. mellékletben meghatározott összeg.
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4. Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása

4. § (1) A  fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 
11/2015. (III. 13.) FM rendelet] szerinti támogatás keretösszege 2 624 603 642 Ft.

 (2) A  11/2015. (III. 13.) FM rendelet 4.  § (1)  bekezdése szerinti támogatási összeg meghatározásakor legfeljebb 
91 558 hektár támogatható területmérték vehető figyelembe.

 (3) A  (2)  bekezdés alapján meghatározott támogatásból 2022. október 17. napjától hektáronként kifizethető előleg 
mértéke legfeljebb 20 066 Ft.

5. A nettó pénzügyi felső határ betartása

5. § (1) Az 1–4. § szerinti mértékek megállapításának alapja az éves bruttó pénzügyi felső határ összege.
 (2) A  közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a  mezőgazdasági termelők részére 

nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a  637/2008/EK és a  73/2009/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet III. melléklete szerinti nettó pénzügyi felső határt figyelembe véve az 1–4. § szerinti támogatások 
kifizetésekor a  teljes támogatási összegre csökkentési együtthatót kell alkalmazni. A  csökkentési együttható 
mértéke előleg-, illetve részfizetés esetén 0,9768.

6. Záró rendelkezések

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

7. §  Ez a rendelet
a) a  közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a  352/78/EGK, a  165/94/EK, 

a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az  1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az  integrált igazgatási 
és kontrollrendszer, a  vidékfejlesztési intézkedések és a  kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő 
megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet, valamint

c) az  1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti egyes közvetlen támogatási rendszerekre 
2022-ben alkalmazandó költségvetési felső határok megállapításáról szóló, 2022. július 5-i (EU) 2022/1161 
bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter



6812 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 166. szám 

1. melléklet a 33/2022. (X. 14.) AM rendelethez

A 9/2015. (III. 13.) FM rendeletben meghatározott támogatási jogcímekre 2022. október 17. napja után 
kifizethető előleg maximális értékei

A B

1. A 9/2015. (III. 13.) FM rendeletben meghirdetett jogcím
Az előleg maximális értéke 

(Ft)

2. Anyajuhtartás támogatása 8 406
3. Anyatehéntartás támogatása 42 435
4. Hízottbika-tartás támogatása 14 084
5. Tejhasznú tehéntartás támogatása 94 203
6. Cukorrépa termesztés támogatása 239 777
7. Rizstermesztés támogatása 246 767
8. Ipari zöldségnövény termesztés támogatása 64 537
9. Zöldségnövény termesztés támogatása 66 523

10. Ipari olajnövény termesztés támogatása 87 598
11. Extenzív gyümölcstermesztés támogatása 78 367
12. Intenzív gyümölcstermesztés támogatása 103 157
13. Szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása 19 801
14. Szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása 52 332
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 298/2022. (X. 14.) KE határozata
bírák felmentéséről

 1. Az  Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 89.  § c)  pontja és 90.  § h)  pont ha)  alpontja alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének 
javaslatára – a  bírói felső korhatár betöltésére tekintettel dr. Nadabán Ferenc Sándort 2023. február 25-ei hatállyal 
bírói tisztségéből felmentem.

 2. Az  Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 89.  § c)  pontja és 90.  § h)  pont hb)  alpontja alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének 
javaslatára – nyugállományba helyezés iránti kérelmére tekintettel dr. Skrabán Judit Ibolyát 2023. április 15-ei 
hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2022. szeptember 29.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/6112-2/2022.

A köztársasági elnök 299/2022. (X. 14.) KE határozata
bírák kinevezéséről

 1. Az  Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése és 23. § (1) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –

dr. Dánielné dr. Kiss Ildikót
a 2022. november 1. napjától 2025. október 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

 2. Az  Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése, 23.  § (1)  bekezdése és 24.  §-a alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének 
javaslatára –

dr. Kránicz Zsófiát
2022. október 27. napjától határozatlan időtartamra,

dr. Butyka Máriát,
dr. Eördögh-Leszák Andreát,
dr. Heinemann Csillát,
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dr. Helmeczy Zsófiát és
dr. Holló Ágnest
2022. november 1. napjától határozatlan időtartamra

bíróvá kinevezem.

Budapest, 2022. október 5.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/6275-2/2022.

A Kormány 1486/2022. (X. 14.) Korm. határozata
a GINOP-7.1.9-17-2018-00009 azonosító számú, „Fenékpusztai Majorság fejlesztése I. ütem” című projekt 
támogatásának növeléséről

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

rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott jogkörében eljárva 
egyetért a  GINOP-7.1.9-17-2018-00009 azonosító számú, „Fenékpusztai Majorság fejlesztése I. ütem” című projekt  
(a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint;

 2.  egyetért a projekt 1. melléklet szerinti többlettámogatásának a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
7. Turizmus prioritása maximális kötelezettségvállalási szintjén belüli szabad forrás terhére történő finanszírozásával;

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

Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: 2022. november 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2022. évi 166. szám

 
6815

1. melléklet az 1486/2022. (X. 14.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Hatályos támogatás

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(forint)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
GINOP-7.1.9-17-

2018-00009
Fenékpusztai Majorság 

fejlesztése I. ütem

Helikon Kastélymúzeum 
Közhasznú Nonprofit Kft. 

(konzorciumvezető), 
Magyar Turisztikai 

Ügynökség  Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság, 

Visit Hungary Nemzeti 
Turisztikai Szervezet 

Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

1 473 754 736 184 345 088 1 658 099 824

A fejlesztés célja a Fenékpusztai 
Majorságban rejlő turisztikai 
potenciál kiaknázása, a tervezett 
projektelemek összehangolása  
a meglévő és fejleszteni tervezett 
attrakciókkal, kínálati elemekkel, 
hozzájárulva  
a komplex élményszerzéshez,  
a desztináció idegenforgalmának 
további erősítéséhez.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
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