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202.

A költségvetési rendszerről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Köz-
lönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. szám – kiiga-
zítás, 108/13., 142/14., 68/15. szám – más törvény, 103/15., 99/16., 113/17., 
95/18., 31/19., 72/19., 149/20., 118/21. és 118/21. szám - más törvény) 63. 
szakaszának 1. bekezdése, valamint Vajdaság AT statútuma (Vajdaság 
AT Hivatalos Lapja, 20/14. szám) 31. szakaszának 1. és 6. fordulata alap-
ján, Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza a 2022. február 8-án 
megtartott ülésén

TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELETET
HOZOTT

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 2022. ÉVI 
PÓTKÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

1. szakasz

Vajdaság Autonóm Tartomány 2022. évi költségvetéséről szóló tar-
tományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 54/21. szám) 2. 
szakasza a következőképpen módosul: „Vajdaság Autonóm Tartomány 
2022. évi költségvetését, azaz a bevételek és jövedelmek, valamint a ki-
adások és költségek átfogó tervét két külön számla mutatja be, éspedig: 
a) a nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek és jövedelmek 
és a nem pénzügyi vagyon beszerzésére szolgáló kiadások és költségek 
számlája; b) a pénzügyi vagyon értékesítéséből és az adósságvállalásból 
származó bevételeket, a pénzügyi vagyon beszerzésének költségeit, va-
lamint a hitelek és kölcsönök törlesztésére szolgáló költségeket felölelő 
finanszírozási számla.
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A) A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 
ÉS JÖVEDELMEK, VALAMINT A NEM PÉNZÜGYI VAGYON 

BESZERZÉSÉRE SZOLGÁLÓ KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK SZÁMLÁJA 
 

Sors
z. 

ELNEVEZÉS ÖSSZEG 
Dinárban 
kifejezve 

I. Bevételek 80 042 789 955,05 

II. A nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek 10 450 000,00 

III. A nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek és jövedelmek 
összesen 
(I. + II.) 

80 053 239 955,05 

IV. Ráfordítások 84 666 373 712,75 

V. A nem pénzügyi vagyonnal kapcsolatos kiadások 3 371 145 237,81 

VI. A nem pénzügyi vagyonnal kapcsolatos ráfordítások és kiadások összesen 
(IV. + V.) 

88 037 518 950,56 

VII
. 

NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE NETTÓ (II.–V.) -3 360 695 237,81 

VII
I. 

Költségvetési hiány (III. – VI.) 
 
‐ a nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelem és bevétel teljes 
összege és a nem pénzügyi vagyon beszerzésére szolgáló ráfordítások és 
kiadások teljes összege közötti különbség 

 
 

-7 984 278 995,51 

IX. A pénzügyi vagyon beszerzéséhez kapcsolódó kiadások (a közpolitika 
végrehajtása céljából) 

20 000 000,00 

X. A költségvetési hiány összesen (VIII. – IX.) 
 
a közpolitikák végrehajtása céljából a vagyonban és a kötelezettségekben 
eszközölt átutalások, valamint a hitel formájában vagy a pénzügyi vagyon 
beszerzésére folyósított szubvenciók összegével korrigált költségvetési hiány 

 
 

8 004 278 995,51 

 
 

B) FINANSZÍROZÁSI SZÁMLA 
 

Sor. 
sz. 

ELNEVEZÉS ÖSSZEG 
Dinárban 
kifejezve 

 
 

I. 

Adósságvállalásból és a pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek  
 

712 510 000,00 ‐ adósságvállalásból eredő jövedelmek – 688 000 000,00 dinár 

‐ a pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek – 24 510 000,00 dinár 

 
 

II. 

Az alapösszeg törlesztésének és a pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai  
 

1 086 866 066,17 - az alapösszeg törlesztése ‐ 1 086 866 066,17 dinár 

- pénzügyi vagyon beszerzése ‐ 0,00 dinár 

III. A finanszírozási számla eredménye (I. – II.) -374 356 066,17 

IV. A korábbi évekből átutalt fel nem használt eszközök 8 378 635 061,68 

V. A költségvetési hiány teljes fedezete (III.+IV.) 8 004 278 995,51 

”
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2. szakasz 
 

A 3. szakasz a következőképpen módosul: 
„Az összbevételt és összjövedelmet, a korábbi évekből átutalt fel nem használt eszközökkel együtt, valamint 
az összkiadásokat és összköltségeket a finanszírozási források és gazdasági besorolás szerint az alábbi 
összegekben kell tervezni, éspedig: 

BEVÉTELEK, JÖVEDELMEK ÉS A KORÁBBI ÉVEKBŐL ÁTUTALT FEL 
NEM HASZNÁLT ESZKÖZÖK  

 

G
azdasági 

felosztás 
 

Finanszíroz
ási forrás 

 

 
 

Leírá
s 

 
 

TERVEZETT 
ESZKÖZÖK 

 
3  A TŐKE, AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA, 

VALAMINT MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS 
 

   8 378 635 061,68 
 13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 8 088 607 756,19 
 14 Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök 199 365 459,45 
 15 A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei 90 661 846,04 
31  TŐKE 292 650 570,49 
 13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 2 623 265,00 
 14 Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök 199 365 459,45 
 15 A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei 90 661 846,04 
311  TŐKE 292 650 570,49 
 13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 2 623 265,00 
 14 Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök 199 365 459,45 
 15 A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei 90 661 846,04 
32  AZ ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA 8 085 984 491,19 
 13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 8 085 984 491,19 
321  AZ ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA 8 085 984 491,19 
 13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 8 085 984 491,19 
7  FOLYÓ BEVÉTELEK 80 042 789 955,05 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 28 723 427 000,00 
 03 Szociális járulékok 5 866 385,00 
 04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 277 835 546,72 
 05 Külföldi országoktól kapott adományok 6 773 712,00 
 06 Nemzetközi szervezetektől kapott adományok 11 203 270,95 
 07 Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások 50 978 676 846,58 
 08 Természetes és jogi személyektől kapott önkéntes pénzátutalások 3 321 000,00 
 56 Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás 35 686 193,80 
71  ADÓK 22 216 600 000,00 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 22 216 600 000,00 
711  JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉG-ADÓ 22 200 000 000,00 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 22 200 000 000,00 
714  JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁN FIZETENDŐ ADÓ 16 600 000,00 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 16 600 000,00 
73  ADOMÁNYOK, TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK 51 051 540 023,33 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 19 200 000,00 
 05 Külföldi országoktól kapott adományok 6 773 712,00 
 06 Nemzetközi szervezetektől kapott adományok 11 203 270,95 
 07 Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások 50 978 676 846,58 
 56 Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás 35 686 193,80 
731  KÜLFÖLDI ORSZÁGOKTÓL ADOMÁNYOK 6 773 712,00 
 05 Külföldi országoktól kapott adományok 6 773 712,00 
732  NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL KAPOTT ADOMÁNYOK ÉS TÁMOGATÁSOK 46 889 464,75 
 06 Nemzetközi szervezetektől kapott adományok 11 203 270,95 
 56 Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás 35 686 193,80 
733  EGYÉB HATALMI SZINTEKTŐL KAPOTT ÁTUTALÁSOK 50 997 876 846,58 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 19 200 000,00 
 07 Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások 50 978 676 846,58 
74  EGYÉB BEVÉTELEK 6 758 583 546,72 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 6 477 427 000,00 
 04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 277 835 546,72 
 08 Természetes és jogi személyektől kapott önkéntes pénzátutalások 3 321 000,00 
741  VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 6 116 607 000,00 
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 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 6 116 607 000,00 
742  JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 267 533 695,00 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 106 800 000,00 
 04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 160 733 695,00 
743  PÉNZBÍRSÁG ÉS MEGVONT VAGYONI HASZON 8 400 000,00 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 8 400 000,00 
744  TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL KAPOTT ÖNKÉNTES PÉNZÁTUTALÁSOK 3 321 000,00 
 08 Természetes és jogi személyektől kapott önkéntes pénzátutalások 3 321 000,00 

 

 

G
azdasági 

felosztás 
 

Finanszíroz
ási forrás 

 

 
 

Leírá
s 

 
 

TERVEZETT 
ESZKÖZÖK 

 
745  VEGYES ÉS MEG NEM HATÁROZOTT BEVÉTELEK 362 721 851,72 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 245 620 000,00 
 04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 117 101 851,72 
77  A RÁFORDÍTÁSOK VISSZATÉRÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ MEMORANDUM TÉTELEK 16 066 385,00 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 10 200 000,00 
 03 Szociális járulékok 5 866 385,00 
771  A RÁFORDÍTÁSOK VISSZATÉRÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ MEMORANDUM TÉTELEK 5 666 385,00 
 03 Szociális járulékok 5 666 385,00 
772  AZ ELŐZŐ ÉVI RÁFORDÍTÁSOK VISSZATÉRÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ MEMORANDUM TÉTELEK 10 400 000,00 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 10 200 000,00 
 03 Szociális járulékok 200 000,00 
8  NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 10 450 000,00 
 09 A nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek 10 450 000,00 
81  TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 400 000,00 
 09 A nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek 400 000,00 
812  INGÓ VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 400 000,00 
 09 A nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek 400 000,00 
82  KÉSZLETEK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 10 050 000,00 
 09 A nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek 10 050 000,00 
821  ÁRUTARTALÉKOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 10 000 000,00 
 09 A nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek 10 000 000,00 
823  TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE SZOLGÁLÓ ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 50 000,00 
 09 A nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek 50 000,00 
9  ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS A PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ 

BEVÉTELEK 
712 510 000,00 

 10 Hazai adósságvállalásból eredő jövedelmek 238 000 000,00 
 11 Külföldi adósságvállalásból eredő jövedelmek 450 000 000,00 
 12 Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek 24 510 000,00 
91  ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ JÖVEDELMEK 688 000 000,00 
 10 Hazai adósságvállalásból eredő jövedelmek 238 000 000,00 
 11 Külföldi adósságvállalásból eredő jövedelmek 450 000 000,00 
911  HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ JÖVEDELMEK 238 000 000,00 
 10 Hazai adósságvállalásból eredő jövedelmek 238 000 000,00 
912  KÜLFÖLDI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ JÖVEDELMEK 450 000 000,00 
 11 Külföldi adósságvállalásból eredő jövedelmek 450 000 000,00 
92  PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 24 510 000,00 
 12 Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek 24 510 000,00 
921  BELFÖLDI PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 24 510 000,00 
 12 Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek 24 510 000,00 
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Tervezett bevételek és jövedelmek áttekintése 
 
 

Finans
zírozás
i forrás 

 

 
Elnevezés 

 
Összesen 

 
 

 
 
 

01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 28 723 427 000,00 

03 Szociális járulékok 5 866 385,00 

04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 277 835 546,72 

05 Külföldi országoktól kapott adományok 6 773 712,00 

06 Nemzetközi szervezetektől kapott adományok 11 203 270,95 

07 Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások 50 978 676 846,58 

08 Természetes és jogi személyektől kapott önkéntes pénzátutalások 3 321 000,00 

09 A nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek 10 450 000,00 

10 Hazai adósságvállalásból eredő jövedelmek 238 000 000,00 

11 Külföldi adósságvállalásból eredő jövedelmek 450 000 000,00 

12 Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek 24 510 000,00 

13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 8 088 607 756,19 

14 Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök 199 365 459,45 

15 A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei 90 661 846,04 

56 Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás 35 686 193,80 

 Összesen: 89 144 385 016,73 
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BEVÉTELBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK ÉS KIADÁSOK, JÖVEDELMEK ÉS A FEL NEM 
HASZNÁLT ÁTUTALT ESZKÖZÖK 

G
azdasági 

felosztás 
 

Finanszíroz
ási forrás 

 

 
 

Leírás 

 
 

TERVEZETT 
ESZKÖZÖK 

 
4  FOLYÓ RÁFORDÍTÁSOK 84 666 373 712,75 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 26 581 480 843,50 
 03 Szociális járulékok 5 866 385,00 
 04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 266 574 546,72 
 05 Külföldi országoktól kapott adományok 6 573 712,00 
 06 Nemzetközi szervezetektől kapott adományok 11 203 270,95 
 07 Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások 50 976 276 846,58 
 08 Természetes és jogi személyektől kapott önkéntes pénzátutalások 3 221 000,00 
 09 A nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek 400 000,00 
 12 Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek 24 510 000,00 
 13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 6 683 538 944,38 
 15 A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei 74 871 679,82 
 56 Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás 31 856 483,80 
41  A FOGLALKOZTATOTTAK RÁFORDÍTÁSAI 4 188 988 478,80 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 4 052 985 818,22 
 03 Szociális járulékok 5 866 385,00 
 04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 12 614 695,00 
 07 Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások 117 419 080,58 
 13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 102 500,00 
411  A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK) 3 203 655 703,47 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 3 101 663 897,55 
 03 Szociális járulékok 185 000,00 
 04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 5 100 000,00 
 07 Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások 96 706 805,92 
412  MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK 527 210 434,44 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 510 678 624,78 
 03 Szociális járulékok 31 385,00 
 04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 849 150,00 
 07 Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások 15 651 274,66 
413  TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 38 823 895,37 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 37 250 395,37 
 04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 766 000,00 
 07 Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások 760 000,00 
 13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 47 500,00 
414  SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA 133 690 650,87 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 122 688 650,87 
 03 Szociális járulékok 5 650 000,00 
 04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 4 552 000,00 
 07 Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások 800 000,00 
415  FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE 102 307 760,96 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 99 356 215,96 
 04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 845 545,00 
 07 Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások 2 051 000,00 
 13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 55 000,00 
416  FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK 71 833 853,69 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 69 881 853,69 
 04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 502 000,00 
 07 Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások 1 450 000,00 
417  KÉPVISELŐI PÓTLÉK 111 466 180,00 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 111 466 180,00 
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42  SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT 3 542 288 520,98 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 3 140 219 867,45 
 04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 249 074 851,72 
 05 Külföldi országoktól kapott adományok 6 443 712,00 
 06 Nemzetközi szervezetektől kapott adományok 11 203 270,95 
 07 Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások 48 881 028,00 
 08 Természetes és jogi személyektől kapott önkéntes pénzátutalások 2 860 000,00 
 09 A nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek 400 000,00 
 12 Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek 10 000,00 
 13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 12 125 330,99 
 15 A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei 43 357 802,37 
 56 Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás 27 712 657,50 
421  ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK 487 645 124,77 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 464 036 328,87 
 04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 10 898 000,00 
 05 Külföldi országoktól kapott adományok 15 000,00 
 07 Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások 11 700 028,00 
 13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 191 500,00 
 15 A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei 313 567,90 
 56 Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás 490 700,00 
422  UTAZÁSI KÖLTSÉGEK 99 357 115,79 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 66 642 090,00 
 04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 26 295 000,00 
 05 Külföldi országoktól kapott adományok 10 000,00 
 07 Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások 1 525 000,00 
 13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 82 000,00 
 15 A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei 1 396 765,79 
 56 Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás 3 406 260,00 
423  SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK 995 309 104,07 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 874 348 082,72 
 04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 62 670 229,00 
 05 Külföldi országoktól kapott adományok 3 491 675,00 
 06 Nemzetközi szervezetektől kapott adományok 9 491 082,16 
 07 Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások 4 881 000,00 
 08 Természetes és jogi személyektől kapott önkéntes pénzátutalások 740 000,00 
 13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 2 894 000,00 
 15 A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei 22 535 937,69 
 56 Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás 14 257 097,50 
424  SZAKSZOLGÁLTATÁSOK 1 088 263 662,02 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 914 929 250,10 
 04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 123 303 128,00 
 05 Külföldi országoktól kapott adományok 2 852 037,00 
 06 Nemzetközi szervezetektől kapott adományok 1 535 000,00 
 07 Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások 23 735 000,00 
 08 Természetes és jogi személyektől kapott önkéntes pénzátutalások 2 045 000,00 
 09 A nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek 400 000,00 
 12 Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek 10 000,00 
 13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 6 175 830,99 
 15 A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei 4 855 415,93 
 56 Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás 8 423 000,00 
425  FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK 168 277 608,60 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 150 265 463,60 
 04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 5 560 060,00 
 07 Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások 900 000,00 
 13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 1 680 000,00 
 15 A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei 9 872 085,00 
426  ANYAGKÖLTSÉGEK 703 435 905,73 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 669 998 652,16 
 04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 20 348 434,72 
 05 Külföldi országoktól kapott adományok 75 000,00 
 06 Nemzetközi szervezetektől kapott adományok 177 188,79 
 07 Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások 6 140 000,00 
 08 Természetes és jogi személyektől kapott önkéntes pénzátutalások 75 000,00 
 13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 1 102 000,00 
 15 A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei 4 384 030,06 
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 56 Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás 1 135 600,00 
44  KAMATTÖRLESZTÉS ÉS AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK 119 230 957,06 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 118 807 957,06 
 04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 423 000,00 
441  BELFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE 95 348 707,06 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 95 238 707,06 
 04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 110 000,00 
442  KÜLFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE 4 996 250,00 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 4 996 250,00 
444  ADÓSSÁGVÁLLALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK 18 886 000,00 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 18 573 000,00 
 04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 313 000,00 
45  TÁMOGATÁSOK 8 414 140 050,03 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 7 192 160 933,43 
 07 Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások 900 000 000,00 
 13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 321 979 116,60 
451  NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOK ÉS SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA 7 560 610 050,03 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 6 344 630 933,43 
 07 Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások 900 000 000,00 
 13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 315 979 116,60 
453  PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSOK 84 300 000,00 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 84 300 000,00 
454  A MAGÁNVÁLLALATOK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA 769 230 000,00 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 763 230 000,00 
 13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 6 000 000,00 
46  ADOMÁNYOK, TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK 65 612 435 361,34 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 9 354 260 170,64 
 04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 140 000,00 
 07 Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások 49 909 926 738,00 
 08 Természetes és jogi személyektől kapott önkéntes pénzátutalások 61 000,00 
 12 Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek 24 500 000,00 
 13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 6 319 340 956,77 
 15 A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei 631 527,13 
 56 Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás 3 574 968,80 
462  A NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNEK TÁMOGATÁS 6 117 200,00 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 4 757 200,00 
 04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 40 000,00 
 08 Természetes és jogi személyektől kapott önkéntes pénzátutalások 60 000,00 
 15 A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei 610 000,00 
 56 Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás 650 000,00 
463  HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK 59 853 973 495,10 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 6 806 631 495,41 
 07 Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások 49 909 926 738,00 
 12 Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek 24 500 000,00 
 13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 3 112 602 461,69 
 56 Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás 312 800,00 
464  A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA 5 200 838 863,65 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 2 016 171 000,00 
 08 Természetes és jogi személyektől kapott önkéntes pénzátutalások 1 000,00 
 13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 3 184 666 863,65 
465  EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK 551 505 802,59 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 526 700 475,23 
 04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 100 000,00 
 13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 22 071 631,43 
 15 A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei 21 527,13 
 56 Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás 2 612 168,80 
47  SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM 585 197 000,00 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 584 692 000,00 
 04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 205 000,00 
 08 Természetes és jogi személyektől kapott önkéntes pénzátutalások 300 000,00 
472  SZOCIÁLIS VÉDELEMRE FORDÍTOTT TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 585 197 000,00 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 584 692 000,00 
 04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 205 000,00 
 08 Természetes és jogi személyektől kapott önkéntes pénzátutalások 300 000,00 
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48  EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 955 646 009,89 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 889 906 762,05 
 04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 4 117 000,00 
 05 Külföldi országoktól kapott adományok 130 000,00 
 07 Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások 50 000,00 
 13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 29 991 040,02 
 15 A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei 30 882 350,32 
 56 Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás 568 857,50 
481  NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS 795 287 430,00 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 765 438 389,98 
 13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 29 849 040,02 
482  ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK 13 527 581,54 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 9 673 724,04 
 04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 2 561 000,00 
 05 Külföldi országoktól kapott adományok 130 000,00 
 07 Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások 50 000,00 
 13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 142 000,00 
 15 A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei 402 000,00 
 56 Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás 568 857,50 
483  BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK 112 342 648,03 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 111 066 648,03 
 04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 1 276 000,00 
484  ELEMI CSAPÁSOK VAGY EGYEBEK KÖVETKEZTÉBEN KELETKEZETT SÉRÜLÉSEK VAGY KÁROK KÁRTÉRÍTÉSE  

1 000 000,00 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 1 000 000,00 
485  AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK ÉS KÁROK KÁRTÉRÍTÉSE 33 488 350,32 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 2 728 000,00 
 04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 280 000,00 
 15 A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei 30 480 350,32 
49  ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGVETÉSI ÁTUTALÁSOK A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN FELHASZNÁLÓITÓL A 

KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETETT FELHASZNÁLÓINAK, ILLETVE AZ UGYANAZON SZINTEN LEVŐ 
KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK KÖZÖTT, ÉS A TARTALÉKESZKÖZÖK 

 

   
 

 
1 248 447 334,65 

 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 1 248 447 334,65 
499  TARTALÉKESZKÖZÖK 1 248 447 334,65 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 1 248 447 334,65 

5  A NEM PÉNZÜGYI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 3 371 145 237,81 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 2 121 946 156,50 
 04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 11 261 000,00 
 05 Külföldi országoktól kapott adományok 200 000,00 
 07 Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások 2 400 000,00 
 08 Természetes és jogi személyektől kapott önkéntes pénzátutalások 100 000,00 
 09 A nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek 10 050 000,00 
 10 Hazai adósságvállalásból eredő jövedelmek 238 000 000,00 
 11 Külföldi adósságvállalásból eredő jövedelmek 450 000 000,00 
 13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 517 568 205,09 
 15 A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei 15 790 166,22 
 56 Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás 3 829 710,00 
51  BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 243 130 112,34 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 2 004 061 031,03 
 04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 11 211 000,00 
 05 Külföldi országoktól kapott adományok 200 000,00 
 07 Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások 2 400 000,00 
 08 Természetes és jogi személyektől kapott önkéntes pénzátutalások 100 000,00 
 10 Hazai adósságvállalásból eredő jövedelmek 238 000 000,00 
 11 Külföldi adósságvállalásból eredő jövedelmek 450 000 000,00 
 13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 517 538 205,09 
 15 A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei 15 790 166,22 
 56 Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás 3 829 710,00 
511  ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTETT LÉTESÍTMÉNYEK 2 399 920 411,42 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 1 787 361 453,00 
 04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 80 000,00 
 10 Hazai adósságvállalásból eredő jövedelmek 38 000 000,00 
 11 Külföldi adósságvállalásból eredő jövedelmek 450 000 000,00 
 13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 124 392 800,00 
 15 A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei 86 158,42 
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512  GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK 225 576 424,46 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 194 981 338,03 
 04 A kltségvetési felhasználók saját bevételei 9 981 000,00 
 05 Külföldi országoktól kapott adományok 200 000,00 
 07 Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások 2 400 000,00 
 08 Természetes és jogi személyektől kapott önkéntes pénzátutalások 100 000,00 
 13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 4 455 405,09 
 15 A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei 11 558 971,34 
 56 Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás 1 899 710,00 
513  EGYÉB INGATLANOK ÉS BERENDEZÉS 591 688 800,00 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 1 828 800,00 
 10 Hazai adósságvállalásból eredő jövedelmek 200 000 000,00 
 13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 388 000 000,00 
 56 Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás 1 860 000,00 
515  NEM ANYAGI JAVAK 25 944 476,46 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 19 889 440,00 
 04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 1 150 000,00 
 13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 690 000,00 
 15 A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei 4 145 036,46 
 56 Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás 70 000,00 
52  TARTALÉKOK 128 015 125,47 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 117 885 125,47 
 04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 50 000,00 
 09 A nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek 10 050 000,00 
 13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 30 000,00 
521  ÁRUTARTALÉKOK 127 885 125,47 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 117 885 125,47 
 09 A nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek 10 000 000,00 
523  TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLETEK 130 000,00 
 04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 50 000,00 
 09 A nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek 50 000,00 
 13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 30 000,00 

6  AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSÉNEK ÉS A PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK 
KIADÁSAI 

1 106 866 066,17 

 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 20 000 000,00 
 13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 887 500 606,72 
 14 Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök 199 365 459,45 
61  AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE 1 086 866 066,17 
 13. Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 887 500 606,72 
 14 Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök 199 365 459,45 
611  ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE BELFÖLDI HITELEZŐKNEK 1 086 866 066,17 
 13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 887 500 606,72 
 14 Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök 199 365 459,45 
62  PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE 20 000 000,00 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 20 000 000,00 
621  BELFÖLDI PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE 20 000 000,00 

 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 20 000 000,00 
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A tervezett ráfordítások áttekintése 
 
 

Finans
zírozás
i forrás 

 

 
Elnevezés 

 
Összes

en 
 
 

 
 
 

01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 28 723 427 000,00 

03 Szociális járulékok 5 866 385,00 

04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 277 835 546,72 

05 Külföldi országoktól kapott adományok 6 773 712,00 

06 Nemzetközi szervezetektől kapott adományok 11 203 270,95 

07 Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások 50 978 676 846,58 

08 Természetes és jogi személyektől kapott önkéntes pénzátutalások 3 321 000,00 

09 A nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek 10 450 000,00 

10 Hazai adósságvállalásból eredő jövedelmek 238 000 000,00 

11 Külföldi adósságvállalásból eredő jövedelmek 450 000 000,00 

12 Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek 24 510 000,00 

13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 8 088 607 756,19 

14 Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök 199 365 459,45 

15 A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei 90 661 846,04 

56 Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás 35 686 193,80 

 Összesen: 89 144 385 016,73 
  

„ 
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3. 
szakas
z 

 

 

 

A 4. szakasz a következőképpen módosul: 
„A költségvetési hiányt és a teljes költségvetési hiány összegét, A költségvetési rendszerről szóló törvény 2. 
szakasza 1. bekezdésének 24. és 25. pontjaiban megfogalmazott meghatározásokkal összhangban, valamint a 
költségvetési hiány fedezetét a költségvetés az alábbi táblázatban kimutatott összegekben és módon határozza 
meg: 

Sors
z. Leírás Gazdasági besorolás Tervezett eszközök 
 1 2 3 

I. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (II.+III.) 3+7+8+9 89 144 385 016,73 

II. BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN (1+2+3) 7+8+9 80 765 749 955,05 

1. FOLYÓ BEVÉTELEK 7 80 042 789 955,05 

2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ 
BEVÉTELEK 

8 10 450 000,00 

3. ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS A PÉNZÜGYI VAGYON 
ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 

9 712 510 000,00 

3.1. ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ JÖVEDELMEK 91 688 000 000,00 

3.2. PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ 
BEVÉTELEK 

92 24 510 000,00 

III. A KORÁBBI ÉVEKBŐL ÁTUTALT FEL NEM 
HASZNÁLT ESZKÖZÖK 

3 8 378 635 061,68 

IV. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+5+6) 4+5+6 89 144 385 016,73 

4. FOLYÓ RÁFORDÍTÁSOK 4 84 666 373 712,75 

5. A NEM PÉNZÜGYI VAGYONNAL KAPCSOLATOS 
KIADÁSOK 

5 3 371 145 237,81 

6. AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSÉNEK ÉS A PÉNZÜGYI 
VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI 6 1 106 866 066,17 

6.1. AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE 61 1 086 866 066,17 

6.2. PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE 62 20 000 000,00 

V. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN mínusz RÁFORDÍTÁSOK ÉS 
KIADÁSOK ÖSSZESEN 

(3+7+8+9)‐(4+5+6) 0,00 

 
VI. 

A korrigált költségvetési hiány összege - pénzügyi vagyon 
beszerzésének tervezett költségei, melyek a Költségvetési 
rendszerről szóló törvény rendelkezései értelmében ráfordítást 
képeznek 

 
62. rész 

 
20 000 000,00 

VII. KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET/HIÁNY (1+2)‐(4+5) (7+8)‐(4+5) -7 984 278 995,51 

VIII
. 

PÉNZÜGYI TÖBBLET/HIÁNY ÖSSZESEN (7+8)‐(4+5+62. rész) -8 004 278 995,51 

IX. A FINANSZÍROZÁSI SZÁMLÁN KIMUTATOTT 
KIADÁSOK RÉSZE (6.2-VI.) 

62. rész 0,00 

X. A FINANSZÍROZÁSI SZÁMLA ESZKÖZEINEK RÉSZE 
(3.2.‐IX.) 

92‐62. rész 24 510 000,00 

XI. A FINANSZÍROZÁSI SZÁMLA ESZKÖZEINEK RÉSZE –
ADÓSSÁGVÁLLALÁS– 
A HITEL ALAPÖSSZEGÉNEK TÖRLESZTÉSE (3.1.-6.1.) 

91‐61. -398 866 066,17 

XII. TELJES KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FEDEZETE A 
FINANSZÍROZÁSI SZÁMLÁRÓL 
 

(X.+XI.) -374 356 066,17 

XIII. TELJES KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FEDEZETE A 
KORÁBBI ÉVEKBŐL ÁTUTALT FEL NEM HASZNÁLT 
ESZKÖZÖKBŐL 
 

3 8 378 635 061,68 

XIV. A TELJES KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FEDEZETÉRE 
ÖSSZESEN 

(XII.+XIII.) 8 004 278 995,51 

XV. FEDEZET NÉLKÜLI TELJES KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 
ÖSSZEGE 
 

(VIII.+XIV.) 0,00 

A költségvetési hiány összesen 8 004 278 995,51 dinárt tesz ki, a teljes költségvetési hiány fedezetére szolgáló 
eszközöket a pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételekből és a korábbi évekből átvitt fel nem használt 
eszközökből kell biztosítani.”
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4. 
szakas
z 

 

 

 

 
A 7. szakasz 4. és 5. bekezdése a következőképpen módosul:  
„A Vajdaság AT 2022. évi adósságvállalása, a tőkebefektetési ráfordítások és kiadások szükségleteinek céljából, a 
jelen rendelettel összesen 688 000 000,00 dinár összegben van előirányozva, amelyből 238 000 000,00 dinárt A 
tőkebefektetések ráfordításait finanszírozó adósságvállalásról szóló képviselőházi rendelet (Vajdaság AT 
Hivatalos Lapja, 9/2021. szám) alapján való hitelrész lehívásával kell biztosítani, 450 000 000,00 dinárt pedig a 
külföldi piacon, illetve az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banknál való adósságvállalás révén. A jelen szakasz 
4. bekezdésében foglalt Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banknál történő adósságvállalás hosszútávú 
finanszírozási projekt keretében, kölcsön formájában lesz biztosítva, összesen 12 000 000,00 euró összegben. 
Ebből 2022. folyamán 3 600 000,00 euró összeg lehívása van tervben, amelynek ellenértéke 450 000 000,00 dinárt 
tesz majd ki, és amely megvalósítása az előzőleg elfogadott adósságvállalást szabályozó jogi aktus által történik, a 
közadósságot szabályozó eljárással, feltételekkel és jogszabályokkal összhangban.” 
 

5. szakasz 
 
A 9. szakasz 1. bekezdésében szereplő „518 909 483,74” összeg a következő összegre módosul: „1 248 447 
334,65”. 
 
A 3. bekezdésben szereplő „498 909 483,74” összeg a következő összegre módosul: „1 228 447 334,65”.
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6. szakasz 
 
A 11. szakasz 1. bekezdésében szereplő „88 414 847 165,82“ összeg a következő összegre módosul: „89 144 385 
016,73“. 
A 05 Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság rovatrend a következőképpen módosul: 
„  
 
 
 
 
 
05 TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG 
0500 Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság 
0101 program Szervezés és felügyelet a mezőgazdaság területén 
1001 Programtevékenység 

Adminisztráció, igazgatás és felügyelőségi felügyelet 
421 Mezőgazdaság 

Elnevezés 

Tervezett eszközök 

Finanszírozási 
forrás 

 

Gazdasági be-
sorolás 

 

Funkcionális 
felosztás 

Pro-
gram

szerkezet 

Program
 

Fejezet 

Rovatrend 
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1001 programtevékenység finanszírozási forrásai 
01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 
07 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások 

197 407 317,36 
29 448 031,43 

 
0101-1001 programtevékenység összesen 226 855 348,7

9 
Szervezet és felügyelet a mezőgazdaság területén program finanszírozási forrása  
01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 197 407 317,3

6 
07 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások 29 448 031,43 

0101 program Szervezés és felügyelet a mezőgazdaság területén összesen 226 855 348,7
9 

0102 program Mezőgazdasági földterületek védelme, rendezése, használata és igazgatása  

 

1001 Programtevékenység Mezőgazdasági földterületek védelmének támogatása 
421 Mezőgazdaság 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0102 1001 programtevékenység összesen                                                 197 807 000,00 
 

 

1002 Programtevékenység 
Mezőgazdasági földterületek rendezésének támogatása 

421 Mezőgazdaság 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0102 1002 programtevékenység összesen                                                 621 027 468,29 

 

Elnevezés 

Tervezett eszközök 

Finanszírozási 
forrás 

 

Gazdasági be-
sorolás 

 

Funkcionális 
felosztás 

Pro-
gram

szerkezet 

Program
 

Fejezet 

Rovatrend 
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1003 Programtevékenység  

Mezőgazdasági földterületek használatának támogatása 
421 Mezőgazdaság 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0102 1003 programtevékenység összesen                                                 625 971 906,80 

 
4006 projekt - A vállalkozási és foglalkoztatási potenciál javítása a határokon átnyúló régióban az innováció által vezérelt mezőgazdasági 
gyakorlatok révén AGRINNO 2 
421 Mezőgazdaság 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5007 Projekt - Automatikus jégvédelmi rendszer projekt a Bajsa és Számos rakétaközpontok területén 
421 Mezőgazdaság 

Elnevezés 

Tervezett eszközök 

Finanszírozási 
forrás 

 

Gazdasági be-
sorolás 

 

Funkcionális 
felosztás 

Pro-
gram

szerkezet 

Program
 

Fejezet 

Rovatrend 
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5007 projekt finanszírozási forrása 

10 Hazai adósságvállalásból eredő jövedelmek 238 000 000,00 
13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 462 000 000,00 

0102 5007 projektre összesen  700 000 000,00 
  
Mezőgazdasági földterületek védelme, rendezése, használata és igazgatása program finanszírozási forrásai 

01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 1 333 773 302,00 
10 Hazai adósságvállalásból eredő jövedelmek 238 000 000,00 
13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 577 197 073,09 

56 Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás 5 000,00 

0102 program Mezőgazdasági 
földterületek védelme, rendezése, használata és igazgatása összesen 
2 148 975 375,09 

 
0103 program Ösztönzés a mezőgazdaság és falufejlesztés terén 
1001 Programtevékenység Falufejlesztésre irányuló mezőgazdasági politika végrehajtását támogató intézkedési program Vajdaság 

Autonóm Tartomány területén 
421 Mezőgazdaság 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0103 1001 programtevékenység összesen                                                 868 000 000,00 
 

 

1002 Programtevékenység 
A mezőgazdaság hiteltámogatása 

421 Mezőgazdaság 

Elnevezés 

Tervezett eszközök 
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 0106 program Az erdészet és a vadászat fejlesztése 
1001 Programtevékenység 

Az erdészet fenntartható fejlődése és fejlesztése 
422 Erdészet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0106 1001 programtevékenység összesen                                                 211 708 944,80 
 

 

1002 Programtevékenység 
A vadászat fenntartható fejlődése és fejlesztése 

423 Vadászat és halászat 

Elnevezés 

Tervezett eszközök 

Finanszírozási 
forrás 

 

Gazdasági 

besorolás 

Funkcionális 
felosztás 

Pro-
gram

szerkezet 

Program
 

Fejezet 

Rovatrend 



2022. február 8. HIVATALOS LAPJA VAT 7. szám - 339 oldal 

 

 

 

 
 
 
 
 

0401 program  Integrált vízgazdálkodás 
1001 Programtevékenység 

A vizek rendezése és használata 
421 Mezőgazdaság 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0401 1001 programtevékenység összesen                                                 498 000 000,00 
 

 

1002 Programtevékenység 
A vizek szennyezéstől való védelme 

421 Mezőgazdaság 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0401 1002 programtevékenység összesen                                                 114 925 000,00 
 

 

1003 Programtevékenység 
Rendezés, használat és vizektől való védelem 

421 Mezőgazdaság 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elnevezés 

Tervezett eszközök 

Finanszírozási 
forrás 

 

Gazdasági 

besorolás 

Funkcionális 
felosztás 

Pro-
gram

szerkezet 

Program
 

Fejezet 

Rovatrend 



340 oldal - 7. szám HIVATALOS LAPJA VAT 2022. február 8.

 

 

 

 
 
 
 
 

5004 projekt Vízellátás és a vízgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a határmenti vízgyűjtő területeken 
421 Mezőgazdaság 
421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK  10 000,00 

56 Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás 10 000,00 
421 besorolás finanszírozási forrásai 

56 Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás 10 000,00 

421 besorolás összesen 10 000,00 
5004 projekt finanszírozási forrása  
56 Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás 10 000,00 

0401 5004 projektre összesen 10 000,00 

5006 projekt Fogjunk össze!  

421 Mezőgazdaság 
421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK 

 
20 000,00 

56. Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás 20 000,00 
423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK 1 500 000,00 
01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 720 000,00 
56 Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás 780 000,00 
513 EGYÉB INGATLANOK ÉS FELSZERELÉS 3 688 800,00 
01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 1 828 800,00 
56 Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás 1 860 000,00 
АPV költségvetés 
finanszírozási forrásai 

421 
01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 

 
2 548 800,00 

 56 Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás 2 660 000,00 

421 besorolás összesen   5 208 800,00 
5006 projekt finanszírozási forrása 

01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 2 548 800,00 
56 Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás 2 660 000,00 

0401 5006 projektre összesen  5 208 800,00 

5007 projekt 
 A Kelet Szerémség regionális vízellátó rendszer kiépítéséhez szükséges építési engedély műszaki 

dokumentumának elkészítése 
421.  Mezőgazdaság 

511.  ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTETT LÉTESÍTMÉNYEK 55 000 000,00 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 55 000 000,00 
421 besorolás finanszírozási forrásai 
01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 

 
55 000 000,00 

421 besorolás összesen 55 000 000,00 
5007 projekt finanszírozási forrása  
01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 55 000 000,00 

0401 5007 projektre összesen 55 000 000,00 

Integrált vízgazdaság program finanszírozási forrásai  
01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 4 651 673 800,00 
13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek 119 000 000,00 

56 Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás 2 670 000,00 

0401 program Integrált vízgazdálkodás összesen 4 773 343 800,00 

Elnevezés 

Tervezett eszközök 

Finanszírozási 
forrás 

 

Gazdasági 

besorolás 

Funkcionális 
felosztás 

Pro-
gram

szerkezet 

Program
 

Fejezet 

Rovatrend 
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0500 program finanszírozási forrásai - Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság 
 

01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 7 124 127 117,36 
07 Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások 29 448 031,43 
10 Hazai adósságvállalásból eredő jövedelmek 238 000 000,00 
13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek 975 656 017,89 

56 Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás 2 675 000,00 

0500 fejezet - Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság - finanszírozási forrásai 8 369 906 166,68 

 
05 rovatrend finanszírozási forrásai 
 

 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 7 124 127 117,36 
07 Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások 29 448 031,43 
10 Hazai adósságvállalásból eredő jövedelmek 238 000 000,00 
13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 975 656 017,89 

56 Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás 2 675 000,00 

05 ROVATREND 
ÖSSZESEN 

  8 369 906 166,68 
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A 10 rovatrend TARTOMÁNYI PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG a következőképpen módosul: 
 
 
„ 
 
 
 
 
 
 

10   TARTOMÁNYI PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG  

1000   Tartományi Pénzügyi Titkárság 

 0602 Program  Az EU-s előcsatlakozási, valamint a fejlesztési támogatási eszközök hatékony felhasználása 

   A TARTOMÁNYI TITKÁRSÁG VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZEINEK ODAÍTÉLÉSE 
 4001 projekt AZ 

EURÓPAI UNIÓS 
ESZKÖZÖKBŐL 
FINANSZÍROZOTT 
PROJEKTEK 
ÖNRÉSZÉNEK A 
FINANSZÍROZÁSA 

  
 

 474  Többrendeltetésű fejlesztési projektek 
 451  NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOK ÉS SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA 15 000 000,00 

 
  13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 15 000 000,00 
 454  A MAGÁN VÁLLALATOK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA 5 000 000,00 
  13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 5 000 000,00 
 463  HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK 120 000 000,00 
  13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 120 000 000,00 
 464  A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA 30 000 000,00 
  13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 30 000 000,00 
 465.  EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK 18.000.000,00 
  13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 18 000 000,00 
 481.  NEMKORMÁNYZATI SZERVEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS 12 000 000,00 
  01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 2 225 959,98 
  13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 9 774 040,02 
474 besorolás finanszírozási forrásai 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 2 225 959,98  
 13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 197 774 040,02  

474 besorolás összesen   200 000 000,00  
4001 projekt finanszírozási forrása 
01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 
13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek 

2 225 959,98 
197 774 040,02 

  
0602 4001 projekt összesen 200 000 000,00 
 
Az EU-s előcsatlakozási támogatási és a fejlesztési támogatási eszközök hatékony használatának támogatása program finanszírozási forrásai 
01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 
13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek 

2 225 959,98 
197 774 040,02 

 

 

0602 program - Az EU-s előcsatlakozási, valamint a fejlesztési támogatási eszközök hatékony felhasználásának 
támogatása program összesen 

200 000 000,00 
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0608 program Helyi önkormányzatok rendszere 
1001 
Programtevékenység A HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
160 besorolás finanszírozási forrásai 
01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 23 327 430,00 
 
160 besorolás összesen 
1006 programtevékenység finanszírozási forrásai 

 
23 327 430,00 

01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 23 327 430,00 

 
2101 1006 programtevékenység összesen                                                 23 327 430,00 

 
A politikai rendszer program finanszírozási forrásai 
01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 23 327 430,00 

 
2101 program - Politikai rendszer összesen 23 327 430,00  
2201 program A közadósság kezelése 
1001 Programtevékenység 

BELFÖLDI ADÓSSÁG KEZELÉSE 
170 A közadósság tranzakciói 
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180 

 
Különböző hatalmi szintek közötti általános jellegű átutalások 

 

463. ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK 8 871 392 738,00 
 07 Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások 8 871 392 738,00 
180 besorolás finanszírozási forrásai 
07 Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások 8 871 392 738,00 

180 besorolás összesen 8 871 392 738,00 
1001 programtevékenység finanszírozási forrásai  

07 Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások 8 871 392 738,00 

0608-1001 programtevékenység összesen 8 871 392 738,00 

A helyi önkormányzatok rendszere program finanszírozási forrásai  

07 Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások 8 871 392 738,00 

0608 program Helyi önkormányzati rendszer összesen 8 871 392 738,00 

2101 program Politikai rendszer  

1006 
Programtevékenység POLITIKAI TEVÉKENYSÉGEK PÉNZELÉSE 

 

160 Más helyen be nem sorolt általános közszolgáltatások  
481 A NEM KORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA 23 327 430,00 

 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 23 327 430,00 

 

441  BELFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE 95 234 707,06 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 95 234 707,06 

442  KÜLFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE 4 996 250,00 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 4 996 250,00 

444  AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK 18 000 000,00 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 18 000 000,00 

611  AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE BELFÖLDI HITELEZŐKNEK 1 086 866 066,17 
 13. Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 887 500 606,72 
 14 Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök 199 365 459,45 
170 besorolás finanszírozási forrásai 
 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 118 230 957,06 
 13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 887 500 606,72 

 
14 Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök 199 365 459,45 

170 besorolás összesen   1 205 097 023,23 
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1001 programtevékenység finanszírozási forrásai 

01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 118 230 957,06 
13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek 887 500 606,72 

14 Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök 199 365 459,45 
 

2201 1001 programtevékenység összesen                                                 1 205 097 023,23 

 
A közadósság kezelése program finanszírozási forrásai 

01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 118 230 957,06 
13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek 887 500 606,72 

14 Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök 199 365 459,45 
 

2201 programra összesen: Közadósság 
kezelése 1 205 097 023,23  
2301 program A pénzügyi és költségvetési rendszer megszervezése, igazgatása és felügyelete 
1001 Programtevékenység 
KÖLTSÉGVETÉSI, 

KINCSTÁRI, MAKROGAZDASÁGI ÉS A PÉNZÜGYI ELEMZÉSEK, VALAMINT A PÉNZÜGYI 
GAZDÁLKODÁSI ÉS ELLENŐRZÉSI FOLYAMATOK ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSA 

112 Pénzügyi és költségvetési teendők 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
112 besorolás finanszírozási forrásai 
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01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 220 480 978,88 

 
112 besorolás összesen  220 480 978,88 
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1001 programtevékenység finanszírozási forrásai 
01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 220 480 978,88 

 
2301 1001 programtevékenység összesen                                                 220 480 978,88 

 
A pénzügyi és költségvetési rendszer megszervezése, igazgatása és felügyelete program finanszírozási forrásai 
01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 220 480 978,88 

 
2301 program A pénzügyi és 
költségvetési rendszer megszervezése, igazgatása és felügyelete összesen 220 480 978,88 

 
2402 program Beavatkozási eszközök 
1002 Programtevékenység 

FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK 
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És az utolsó szakasz: „A tervezett ráfordítások áttekintése” a következőképpen módosul: 
 

A tervezett ráfordítások áttekintése 
 
 

Finanszír
ozási 

forrás 
 

 
Elnevezés 

 
Összesen 

 
 

 
 
 

01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 28 723 427 000,00 

03 Szociális járulékok 5 866 385,00 

04 A költségvetési felhasználók saját bevételei 277 835 546,72 

05 Külföldi országoktól kapott adományok 6 773 712,00 

06 Nemzetközi szervezetektől kapott adományok 11 203 270,95 

07 Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások 50 978 676 846,58 

08 Természetes és jogi személyektől kapott önkéntes pénzátutalások 3 321 000,00 

09 A nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek 10 450 000,00 

10 Hazai adósságvállalásból eredő jövedelmek 238 000 000,00 

11 Külföldi adósságvállalásból eredő jövedelmek 450 000 000,00 

12 Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek 24 510 000,00 

13 Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelemtöbbletek 8 088 607 756,19 

14 Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök 199 365 459,45 

15 A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei 90 661 846,04 

56 Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás 35 686 193,80 

 Összesen: 89 144 385 016,73 
  

 
„
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ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

8. szakasz 
 
A jelen rendelet szerinti eszközök felosztása felöleli a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel 
összhangban elvégzett appropriációk módosításait, 2022. január 11-ig. 
 

9. szakasz 
 
A Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság, valamint a Tartományi Pénzügyi 
Titkárság a rendelet hatályba lépésétől számított nyolc napon belül köteles meghozni a jelen 
rendelettel jóváhagyott appropriációkkal összehangolt 2022. évi pénzügyi tervet. 

 
10. szakasz 

 
Ez a rendelet a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép 
hatályba. 
 

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA 
 
101 Szám: 40-7/2022-01 
Újvidék, 2022. február 8. 
 

 
Pásztor István, s.k. 

VAJDASÁG AT KÉPVISELŐHÁZÁNAK  
ELNÖKE 
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203.

Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (VAT Hivatalos Lapja, 
20/2014. szám) 31. szakasza 1. bekezdésének második és hetedik for-
dulata, a Tartományi Kormány és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési 
Bank között 2021. december 1-jén kötött Fizetési meghagyást tartal-
mazó levél (Előfinanszírozási szerződés), valamint a Pénzügyminisz-
térium 2022. január 10-én kelt, 401-00-236/2022-0001 számú vélemé-
nye alapján, figyelemmel A közadósságokról szóló törvény (Az SZK 
Hivatalos Közlönye, 61/2005., 107/2009., 78/2011., 68/2015., 95/2018., 
91/2019. és 149/2020. szám) 36. és 37. szakaszára, Vajdaság Autonóm 
Tartomány Képviselőháza a 2022. február 8-án megtartott ülésén

TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELETET
HOZOTT

AZ EURÓPAI ÚJJÁÉPÍTÉSI ÉS FEJLESZTÉSI BANKNÁL 
TÖRTÉNŐ ADÓSSÁGVÁLLALÁSRÓL A NAGYBERUHÁZÁSI 

CÉLÚ RÁFORDÍTÁSOK FINANSZÍROZÁSÁRA

1. szakasz

A jelen tartományi képviselőházi rendelet (a továbbiakban: Rende-
let) a nagyberuházásos ráfordítások finanszírozása céljából történő, 
az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banknál való adósságvállalás 
lebonyolítását, az adósságvállalás kereteit, valamint a lebonyolítására 
irányuló felhatalmazást szabályozza.

2. szakasz

Vajdaság Autonóm Tartomány közadóssága alapján keletkezett 
kötelezettségek összege a 2021. december 31-i fordulónapi paraméter 
szerint, alapadósság címén 5.025.079.801,07 dinár, míg a tervezett ka-
mat összege, a szerződött kamatlábak szerint, 223.156.503,25 dinár.

3. szakasz

Vajdaság Autonóm Tartomány az Európai Újjáépítési és Fejlesztési 
Banknál való adósságvállalása, jelen Rendelet szerint, a nagyberuházási 
célú ráfordítások finanszírozása, illetve Vajdaság Autonóm Tartomány 
területén megközelítőleg 80 középületben való energiahatékonysági 
intézkedés megvalósítására irányuló nagyberuházás céljából történik.

4. szakasz

A hosszú lejáratú adósságvállalás, a jelen Rendelettel összhangban, 
legfeljebb 12.000.000,00 euró összegig terjedhet, évi 1,50% kamatlábbal 
hathavi EURIBOR révén (nulla alsó határral), illetve ha a hathavi EURI-
BOR negatív előjelű az évi 1,5% kamatlábat kell alkalmazni, éspedig 13 
éves időszakra (beleértve a három és fél éves türelmi időszakot).

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banknál való hosszú lejáratú 
adósságvállaláshoz tartozó térítmények, az Előfinanszírozásról szóló 
szerződéssel összhangban, az alábbiak:

• a hitel feldolgozására számolt egyszeri 1%-os jutalék,
• az eszközfelhasználás térítése: a Hitelszerződés aláírásának 

napjától számított első három hónapban térítés nélkül, a követ-
kező kilenc hónapban az igénybe vett eszközök 0,3%, ezt kö-
vetően az összesen szerződött eszközök nem lehívott összegére 
számolt évi 0,5%,

• költségterítés a hitel lejárat előtti törlesztése esetére: a Hitelszer-
ződés aláírásának napjától számított egy éven belül a Hitel ala-
pösszegének 2%-a; a Hitelszerződés aláírásának napjától számí-
tott első év utolsó napján, vagy azt követően, de a második év 
vége előtt a Hitel törlesztése alapösszegének 1%-a; valamint a Hi-
telszerződés aláírásának napjától számított második év utolsó nap-
ján, illetve azt követően a Hitel törlesztése mértékének 0,125%-a.

5. szakasz

Vajdaság Autonóm Tartománynak az Európai Újjáépítési és Fejlesz-
tési Banknál való, a jelen Rendelet 3. szakaszában foglalt nagyberuhá-
zásos ráfordítások finanszírozásához szükséges eszközök biztosítása 

céljából vállalt adósságvállalását az Európai Újjáépítési és Fejlesztési 
Bankkal való hosszú lejáratú hitelszerződéssel, illetve kölcsönszerző-
déssel kell lebonyolítani, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 
eljárásai szerint.

6. szakasz

A Tartományi Kormány a jelen Rendelet 3. szakaszában foglalt 
nagyberuházásos ráfordítások finanszírozásához szükséges összeggel 
kapcsolatos adósságvállalási eljárást, legfeljebb a jelen Rendelet 4. 
szakaszában meghatározott összegig bonyolítja le.

A Tartományi Kormány bonyolítja le a jelen Rendelt 5. szakaszában 
foglalt adósságvállalási eljárást.

7. szakasz

A Tartományi Kormány – a jelen Rendelettel, a törvénnyel és az 
egyéb jogszabályokkal összhangban – megteszi a jelen Rendelet lebo-
nyolításához szükséges valamennyi intézkedést, valamint meghozza 
az idevágó jogaszabályokat.

8. szakasz

Jelen Rendelet Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában 
való közzétételének napján lép hatályba.

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA

101 Szám: 40-6/2022-01
Újvidék, 2022. február 8.

Pásztor István, s.k.
VAJDASÁG AT KÉPVISELŐHÁZÁNAK

ELNÖKE

204.

Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (VAT Hivatalos Lapja, 
20/2014. szám) 31. szakaszának 2. és 5. fordulata alapján, figyelemmel 
a 27. szakaszának 1. pontjára, valamint A tervezésről és építésről szóló 
törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009. szám – ki-
igazítás, 64/2010. szám – AB határozata, 24/2011., 121/2012., 42/2013. 
szám – AB határozata, 50/2013. szám – AB határozata, 98/2013. szám 
– AB határozata, 132/2014., 145/2014., 83/2018., 31/2019., 37/2019. 
szám – más törvény, 9/2020. és 51/2021. szám) 46. szakaszának 1. be-
kezdése alapján, Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza a 2022. 
február 8-án megtartott ülésén

TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELETET
HOZOTT

A BELGRÁD - SID – HORVÁT ÁLLAMHATÁR VASÚTVONAL 
INFRASTRUKTURÁLIS KÖZLEKEDÉSI FOLYOSÓ KÜLÖN 

RENDELTETÉSŰ TERÜLET TERÜLETRENDEZÉSI 
TERVÉNEK KIDOLGOZÁSÁRÓL AZ ÓPÁZOVA 

– GOLUBINCI – SID ÉS AZ INĐIJA – GOLUBINCI 
VASÚTVONAL ÚTSZAKASZON

1. szakasz

A Képviselőház megkezdi a Belgrád - Sid – Horvát államhatár 
vasútvonal infrastrukturális közlekedési folyosó külön rendeltetésű 
terület területrendezési tervének kidolgozását az Ópázova – Golubinci 
– Sid és az Inđija – Golubinci vasútvonal útszakaszon (a továbbiakban: 
Területrendezési terv).

A Területrendezési tervet a közvetlen megvalósítás elemeivel kell 
kidolgozni.

2. szakasz

A Képviselőház megállapítja a Területrendezési tervvel felölelt tér-
ség kerethatárait, a Területrendezési tervvel felölelt térség végleges 
határait pedig a Területrendezési terv tervezete fogja meghatározni.
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A Területrendezési tervvel felölelt térség kerethatárai az alábbi te-
rületeket ölelik fel:

– Ópázova község – Ópázova KK és Golubinci KK,
– Inđija község – Inđija KK és Ljukovo KK,
– Ruma község – Ruma KK, Putinci KK, Dobra KK, Kraljevci 

KK, Voganj KK, Marđelos KK, 
– Mitrovica város – Mitrovica KK, Šašinci KK, Laćarak KK, 

Martinci KK és Kozma KK,
– Sid község – Sid KK, Kukujevci KK, Bačinci KK és Gibárd 

KK.

A Területrendezési tervvel felölelt térség kerethatárain belüli terület 
mintegy 799,3 km2.

A Területrendezési terv kerethatárait a jelen Rendelet szerves részét 
képező grafikus ábra tartalmazza.

3. szakasz

A Területrendezési terv kidolgozásának feltételeit és a jelentőséggel 
bíró irányelveket az alábbi magasabb rendű tervdokumentumok tar-
talmazzák:

– A Szerb Köztársaság 2010-2020. közötti időszakot felölelő te-
rületrendezési tervéről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Köz-
lönye, 88/2010. szám),

– A Vajdaság Autonóm Tartomány regionális területrendezési ter-
vének meghozataláról szóló határozat (VAT Hivatalos Lapja, 
22/2011. szám), a tervdokumentációban meghatározott irány-
vonalaknak megfelelően, éspedig:

– A Mitrovica-Sid földgázszállító vezetékrendszer külön rendel-
tetésű terület részletes szabályozási elemeket tartalmazó terület-
rendezési tervében, amely a Mitrovica - Sid földgázszállító ve-
zetékrendszer infrastrukturális folyosó külön rendeltetésű terület 
részletes szabályozási elemeket tartalmazó területrendezési ter-
vének meghozataláról szóló tartományi képviselőházi rendelet 
(VAT Hivatalos Lapja, 57/2017. szám) szerves részét képezi,

– A Kelet-Szerémség vízellátó rendszer külön rendeltetésű terü-
let területrendezési tervében, amely a Kelet-Szerémség vízellá-
tó rendszer külön rendeltetésű terület területrendezési tervének 
meghozataláról szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT 
Hivatalos Lapja, 57/2017. szám) szerves részét képezi,

– A Szerémség öntözőrendszer külön rendeltetésű terület terület-
rendezési tervében, amely a Szerémség öntözőrendszer külön 
rendeltetésű terület területrendezési tervének meghozataláról 
szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 
57/2017. szám) szerves részét képezi,

– A 100. számú, IIA rendű országos közút külön rendeltetésű térsé-
gére vonatkozó, az út újjáépítését és korszerűsítését, valamint az 
Újvidék – Ópázova (Belgrád város közigazgatási területének ha-
táráig terjedő) útszakaszon kerékpárút építését szolgáló részletes 
területrendezési tervben, amely a 100. számú, IIA rendű országos 
közút különleges rendeltetésű térségére vonatkozó, az út újjáépí-
tését és korszerűsítését, valamint az Újvidék – Ópázova (Belg-
rád város közigazgatási területének határáig terjedő) útszakaszon 
kerékpárút építését szolgáló részletes területrendezési tervének 
meghozataláról szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT 
Hivatalos Lapja, 54/2019. szám) szerves részét képezi,

– A Száva folyó szerémségi vízgyűjtő területén a szennyvíz gyűj-
tésére, elvezetésére és tisztítására szolgáló külön rendeltetésű 
terület területrendezési tervében, amely a Száva folyó szerém-
ségi vízgyűjtő területén a szennyvíz gyűjtésére, elvezetésére és 
tisztítására szolgáló külön rendeltetésű terület területrendezési 
tervének meghozataláról szóló tartományi képviselőházi rende-
let (VAT Hivatalos Lapja, 54/2019. szám) szerves részét képezi,

– A Belgrád – Szabadka – (Kelebia) államhatár vasútvonal külön 
rendeltetésű terület területrendezési tervében (Az SZK Hivata-
los Közlönye, 32/2017. szám).

A Területrendezési terv kidolgozása az eddigi kutatások eredmé-
nyeként létrejött tervezési, tanulmányi, műszaki és egyéb dokumen-
táción, illetve a Szerb Köztársaságban hatályos dokumentumokon 
alapszik.

A Területrendezési terv kidolgozása során topográfiai és katasz-
teri-topográfiai alaprajzokat, digitális kataszteri terveket és digitális 
ortofotó-terveket, valamint a Területrendezési terv kidolgozásához 
szükségesnek mutatkozó egyéb alapokat kell használni.

4. szakasz

A Területrendezési tervvel felölelt területre vonatkozó tervezés, a 
terület használata, rendezése és védelme az alábbi elveken alapszik: 

- a környezet védelmén és a terület fenntartható használatán, 
- a vasúti infrastruktúra korszerűsítési igényeire irányuló kedve-

zőbb és jobb feltételek megteremtésén.

5. szakasz

A Területrendezési Terv célja, hogy tervezési alapot teremtsen a mű-
szaki dokumentáció elkészítéséhez, valamint a nagyteljesítményű va-
sutak építési és korszerűsítési projektjének további megvalósításához.

A Területrendezési tervvel felölelt külön rendeltetésű terület fej-
lesztésének víziója és hosszú távú célja olyan területi feltételek meg-
teremtése, amelyek lehetővé teszik a főbb városközpontok, Belgrád, 
Ópázova, Inđija, Ruma, Mitrovica és Sid összeköttetésének, valamint 
a szomszédos országokkal való kapcsolatának előmozdítását.

6. szakasz

A terület tervezésének, használatának, rendezésének és védelmé-
nek koncepciója magában foglalja a fenntartható közlekedés megva-
lósításához szükséges térbeli feltételek biztosítását a jogszabályi elő-
írásoknak megfelelő műszaki dokumentáció kötelező elkészítésével, 
amely igazolja a javasolt megoldás indokoltságát (új folyosó tervezése, 
az útvonal helymeghatározása, a szükséges kapacitás megállapítása, 
térbeli, forgalmi, funkcionális és gazdasági indokolás).

A tervezéssel, az építés feltételeinek biztosításával, az infrastruktu-
rális folyosó megfelelő szabályozásával és fejlettebb kihasználásával 
javul a vasút versenyképessége és kapcsolata más közlekedési módok-
kal az X. folyosón, miközben javul a környezet védelme is.

7. szakasz

A Területrendezési terv tervezetének elkészítési határideje a Terü-
letrendezési terv Kidolgozójához eljuttatott Ötletterv küldési napjától 
számított 4 (négy) hónap.

8. szakasz

A Területrendezési terv elkészítéséhez szükséges eszközöket a bel-
grádi székhelyű, Nemanjina 6. szám alatti Infrastruktura železnice 
Srbije Rt. biztosítja.

9. szakasz

A Területrendezési Terv tervezetét 30 napig tartó közszemlére kell 
bocsátani, éspedig Újvidéken, a Tartományi Településrendezési és 
Környezetvédelmi Titkárságon, valamint Mitrovica városban és Ópá-
zova, Ruma, Inđija és Sid községekben.

10. szakasz

A tartományi képviselőházi rendelet szerves részét képezi a Belg-
rád - Sid – Horvát államhatár vasútvonal infrastrukturális közlekedési 
folyosó, az Ópázova – Golubinci – Sid és az Inđija – Golubinci vasút-
vonal útszakaszon, külön rendeltetésű terület Területrendezési tervé-
nek a környezeti hatásvizsgálatára vonatkozó stratégiai értékelésének 
kidolgozásáról szóló határozat.

A Belgrád - Sid – Horvát államhatár vasútvonal infrastrukturális 
közlekedési folyosó, az Ópázova – Golubinci – Sid és az Inđija – Go-
lubinci vasútvonal útszakaszon, külön rendeltetésű terület Területren-
dezési tervének a környezeti hatásvizsgálatára vonatkozó stratégiai 
értékelésről szóló jelentés a Területrendezési terv dokumentációs 
alapjának szerves részét képezi.
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11. szakasz

A Területrendezési terv kidolgozásáért a Tartományi Településren-
dezési és Környezetvédelmi Titkárság, Újvidék, Mihajlo Pupin sugá-
rút 16. szám, felel.

12. szakasz

A Területrendezési terv kidolgozóját a Közbeszerzésről szóló tör-
vénnyel összhangban kell kiválasztani.

13. szakasz

A terület védelmére és rendezésére vonatkozó külön feltételek 
meghatározásával, illetve a létesítmények kiépítésével megbízott 
szervek, szervezetek és közvállalatok a Területrendezési terv kidol-
gozója által benyújtott kérelem kézhez vételétől számított 15 napon 
belül kötelesek térítésmentesen megküldeni az összes igényelt ada-
tot.

Kivételesen a feltételeket és a rendelkezésre álló adatokat 30 na-
pos határidőn belül is megküldhetik, de az illetékes szervnek vagy 
szervezetnek meg kell indokolnia az eredeti határidő be nem tar-
tását.

14. szakasz

A Területrendezési terv 10 (tíz) analóg és 10 (tíz) digitális példány-
ban készül. 

Az aláírásokkal ellátott analóg és digitális Területrendezési 
tervet az Építési, Közlekedési és Infrastruktúra-ügyi Minisztéri-
umban (egy példányban), Vajdaság AT Képviselőházában (egy pél-
dányban), a Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi 
Titkárságon (két példányban), Ópázova községben (egy példány-
ban), Sid községben (egy példányban), Inđija községben (egy pél-
dányban), Ruma községben (egy példányban), Mitrovica városban 
(egy példányban), valamint a Kidolgozó irattárában (egy példány-
ban) kell őrizni.

15. szakasz

A jelen tartományi képviselőházi rendelet Vajdaság Autonóm Tar-
tomány Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik 
napon lép hatályba.

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA

101 Szám: 3-5/2021-01
Újvidék, 2021. február 8.

Pásztor István, s.k.
VAJDASÁG AT KÉPVISELŐHÁZÁNAK

ELNÖKE

205.

A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi 
rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 37/2014., 54/2014. szám - más ren-
delet, 37/2016., 29/2017., 24/2019., 66/2020.és 38/21. szám) 16., 24. 
és 33. szakasza, a Vajdaság Autonóm Tartomány 2022. évi költség-
vetéséről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos 
Lapja, 54/21. szám) 11. és 22. szakasza alapján, figyelemmel A me-
zőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokra vonatkozó törvény-
re (Az SZK Hivatalos Közlönye, 10/13., 142/14. 103/15. és 101/16. 
szám), a Vajdaság Autonóm Tartomány 2022. évi falufejlesztési 
mezőgazdasági politikájának végrehajtását támogató intézkedési 
programról szóló tartományi képviselőházi rendeletre (VAT Hiva-
talos Lapja, 54/21. szám), valamint A Tartományi Mezőgazdasági, 
Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság által kiírt pályázatok lebonyo-
lításáról szóló szabályzattal összhangban, a tartományi mezőgaz-
dasági, víz- és erdőgazdálkodási titkár (a továbbiakban: tartományi 
titkár)

SZABÁLYZATOT
HOZ

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY VIDÉKI TERÜLETEIN 
ÉLŐ FIATALOKAT 

TÁMOGATÓ 2022. ÉVI ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRŐL

Általános rendelkezések 

1.szakasz

A Vajdaság Autonóm Tartomány vidéki területein élő fiatalok tá-
mogatására szánt 2022. évi ösztönző eszközök odaítéléséről szóló 
szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) rendelkezik az eszközök ösz-
szegéről, odaítélésük módjáról, rendeltetésükről, az eszközök odaíté-
lésének eljárásáról, az eszközök odaítélésének mércéiről és egyéb, a 
Vajdaság Autonóm Tartomány területén lévő falvak fejlesztését célzó 
2022. évi mezőgazdasági politika megvalósítására vonatkozó támoga-
tó intézkedések programjában (a továbbiakban: program) szereplő pá-
lyázat szempontjából fontos kérdésekről, amely a Vajdaság Autonóm 
Tartomány 2022. évi falufejlesztési mezőgazdasági politikájának vég-
rehajtását támogató intézkedési programról szóló tartományi képvi-
selőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 54/2021. szám) szerves része, 
és amelyet a Mezőgazdasági, Erdő- és Vízgazdálkodási Minisztérium 
2021. november 29-én hagyott jóvá, 320-00-10833/109-es számú ha-
tározatával. 

A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő programot Vajdaság Au-
tonóm Tartomány Képviselőháza hagyta jóvá, a megvalósításáért pe-
dig a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság 
(a továbbiakban: Tartományi Titkárság) felel.

A vissza nem térítendő eszközök összege és odaítélésük módja

2.szakasz 

A tevékenység megvalósítására összesen 200 000 000,00 dinár áll 
rendelkezésre.  

A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő eszközök elosztására pá-
lyázat útján kerül sor, amely a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivata-
los Lapjában, a Dnevnik napilapban, valamint a Tartományi Titkárság 
weboldalán kerül közzétételre (a továbbiakban: pályázat).

A pályázati kérelem benyújtási határideje 2022. március 4.

A pályázatra benyújtott dokumentációt a Titkárság nem küldi visz-
sza. A pályázó kérésére, amennyiben nem nyert jogosultságot a vissza 
nem térítendő eszközökre, lehetőség van az iratok visszaküldésére, ha 
azokat hitelesített fénymásolattal helyettesíti.

A beruházásokat támogató eszközök - a Szabályzat és a pályázat 
alapján - vissza nem térítendők.

A pályázat alapján beruházásokat támogató vissza nem térítendő 
eszközök összege a beruházás elfogadható költségeinek 90%-a. 

Elszámoláskor a beruházás értékét általános forgalmi adó (ÁFA) 
nélkül kell figyelembe venni.

Az egy pályázati kérelemre adható vissza nem térítendő támogatás 
legnagyobb összege 1 500 000,00 dinár. 

Az egy pályázati kérelemre nyújtható vissza nem térítendő támoga-
tás legkisebb összege 500 000,00 dinár.

A Tartományi Titkárság az illetékes főosztálya révén elrendelhe-
ti Vajdaság AT Mezőgazdasági Szak- és Tanácsadó Szolgálatának a 
terepi tényállás megállapítását – a beruházások kezdő ellenőrzése: új 
többéves gyümölcs-, komló és szőlőültetvények telepítése, fólia sát-
rak telepítése zöldség, gyümölcs, növény és palánta termelés céljából, 
jégvédelmi rendszer telepítése gyümölcsösökben és a többéves ültet-
vényeken, valamint drótkerítések telepítése a többéves ültetvények 
körül. Kezdő ellenőrzés alatt a terepen található pillanatnyi tényállás 
megállapítása értendő.  
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A vissza nem térítendő eszközök rendeltetése

3.szakasz

A jelen pályázat keretében odaítélendő vissza nem térítendő eszközök a következő beruházásokra használhatók fel: 

Intézkedés kódja Támogatási / beruházási intézkedések

Intézkedés 101 Beruházások a mezőgazdasági birtokok tárgyi vagyonába

Intézkedés kódja Potenciális beruházások listája az intézkedés keretében

Tej ágazat 101.1.1. Tejelő szarvasmarha-, juh- és kecskefajták minőségi tenyészegyedeinek beszerzése

101.1.3. Fejő-, hűtő- és tárolóberendezések a birtokon, ide értve minden elemet, alapanyagot és ve-
zetéket

101.1.4.

Szilárd, félszilárd és folyékony istállótrágya kezelésére és szállítására használható gépek 
és felszerelések (istállótrágya-szállítók; a félszilárd és folyékony trágya keverésére szolgáló 
berendezések, tartályürítő szivattyúk, félszilárd és folyékony istállótrágya-szeparátor, folyé-
konytrágya-mozgató gépek, szilárdtrágya-szállító sajátos utánfutók, ide értve a félszilárd és 
folyékony trágya kezelésére szolgáló egyéb felszereléseket)

101.1.5.
Takarmánytároló és -előkészítő, állatetető és -itató gépek és felszerelések (takarmány-elő-

készítő malmok és aprítógépek/keverőgépek; felszerelés és adagolók sűrített takarmányhoz; 
extraktorok; szállítószalagok; keverőpótkocsik és adagolók darabos takarmányhoz)

101.1.8. Rögzített kerítés/villanypásztor telepítéséhez szükséges felszerelés legelők/rétek bekeríté-
séhez

Hús ágazat 101.2.1. Набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња које се користе за 
производњу меса

101.2.3.

Szilárd, félszilárd és folyékony istállótrágya kezelésére és szállítására szolgáló gépek és fel-
szerelések (istállótrágya-szállítók; a félszilárd és folyékony trágya keverésére szolgáló beren-
dezések, tartályürítő szivattyúk, félszilárd és folyékony istállótrágya-szeparátor, folyékonyt-
rágya-mozgató gépek, szilárd-, félszilárd- és folyékonytrágya-szállító sajátos felszerelések, 
folyékonytrágya-tartályok, szilárd-, félszilárd- és folyékonytrágya-szállító sajátos utánfutók, 
a szükséges fölszereléssel, ide értve a félszilárd és folyékony trágya kezelésére szolgáló egyéb 
felszereléseket)

101.2.4. Az anyakocák tenyésztésére és a hízómalacok előállítására szolgáló létesítmények felsze-
relése

101.2.5.

Takarmánytároló és -előkészítő, állatetető és -itató gépek és felszerelések (takarmány-elő-
készítő malmok és aprítógépek / keverőgépek; felszerelés és adagolók sűrített takarmányhoz; 
extraktorok; szállítószalagok; keverőpótkocsik és adagolók darabos takarmányhoz; etetők; 
itatók; bálázógépek; bálacsomagolók és takarmánykombájnok; kaszálógépek, szénaforgatók 
stb.)

101.2.8. Tojótyúkok elhelyezésére szolgáló felszerelés, speciális / különleges kialakítású ketrecek

101.2.9. Rögzített kerítések és villanypásztor telepítéséhez szükséges felszerelés rétekhez, legelők-
höz

Konzumtojás-termelési 
ágazat 101.3.1. Konzumtojás termelésére szolgáló birtokok felszerelésének beszerzése

101.3.2. Konzumtojás osztályozására, csomagolására és tárolására szolgáló felszerelés beszerzése

101.3.4. Trágyakezelésre, - begyűjtésre és -felhasználásra szolgáló felszerelés beszerzése; sajátos 
trágyaszállító felszerelés beszerzése

Gyümölcs, szőlő, 
zöldség (gombát is 
beleértve) és virág 

ágazat

101.4.1. Új, évelő gyümölcs-, komló- és szőlőültetvények telepítése

101.4.2. Zöldség-, gyümölcs-, virág- és faiskolai termesztésre szolgáló fólia sátrak létesítése és fel-
szerelés

101.4.5. Jégvédelmi rendszer beszerzése, telepítése és felszerelése gyümölcsösökben és évelő ültet-
vényekben

101.4.6. Drótkerítés beszerzése / telepítése évelő ültetvények körül

101.4.7. Zárt térű termelésben végzett mesterséges beporzáshoz szükséges felszerelés beszerzése

101.4.8. Zárt térű termelésben végzett kiegészítő megvilágításhoz és beárnyékoláshoz szükséges 
felszerelés és berendezés beszerzése

101.4.9. Védett térű növénytermesztésben végzett talaj-előkészítéshez és tápoldatozáshoz szükséges 
felszerelés és berendezés beszerzése
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Intézkedés kódja Támogatási / beruházási intézkedések

101.4.10. Vetéshez, ültetéshez és (fóliás) mulcsozáshoz szükséges felszerelés és berendezés beszer-
zése

101.4.11. Zárt térben végzett hidropónikus rendszerű termeléshez szükséges felszerelés és berende-
zés beszerzése

101.4.13. Zárt térű növénytermelésben végzett növényvédelemhez és talajfertőtlenítéshez szükséges 
felszerelés és berendezés beszerzése

101.4.14. Szén-dioxiddal dúsító (zárt térű termelésben végzett ún. szén-dioxidos trágyázáshoz szük-
séges) felszerelés beszerzése

101.4.15. Terméstisztító és -mosó szalagsor beszerzése

101.4.17. Termésszüretelő, -osztályozó és -válogató szalagsor beszerzése

101.4.18. Terméscsomagoló és -jelölő szalagsor beszerzése

101.4.24. Szellőztető berendezés és szükségszellőztető berendezés

101.4.25. Fagyvédelmi felszerelés / gépei eszközök

101.4.28. Növényvédelmi gépek

Méhészet 101.6.1. Terményszüretelő illetve –betakarító gépek

101.6.2. Öntözőberendezések és felszerelés

A pályázó pályázatonként csak egy pályázati kérelmet nyújthat be.

A programban kiosztásra kerülő vissza nem térítendő eszközök 
nem használhatók fel:

• azokra a beruházásokra, amelyek megvalósítására és azokra 
a felszerelésekre, amelyek beszerzésére a Titkársággal kötött 
megállapodás előtt került sor, 

• adókra, ideértve az általános forgalmi adót is, 
• engedményezéssel és beszámítással történő fizetésre, 
• vámra, behozatali és egyéb adminisztratív illetékre, az állami hi-

vataloktól és közvállalatoktól beszerzendő jóváhagyások díjára,
• kapcsolt személyek közötti forgalomra, 
• pénzbírságra és perköltségekre,
• banki illetékek költségére, 
• kezességgel kapcsolatos költségekre és hasonló díjakra, 
• helyszíni és földmérési állapotfelmérések költségeire,
• használt felszerelés és alapanyag vásárlására, 
• szállítási, szerelési és egyéb operatív költségekre, 
• természetbeni hozzájárulásokra.

Pályázati jogosultság

4.szakasz

A mezőgazdasági birtokok tárgyi vagyonába történő beruházások 
támogatására jogosultak azok a természetes személyek, akik a pályá-
zati kérelem benyújtásának pillanatában elmúltak 18 évesek, de még 
nem töltötték be a 40. életévüket, akik az Agrárgazdaságok Nyilván-
tartásában 2022. január 1-jét követően mezőgazdasági birtok üzemel-
tetőiként szerepelnek.

Támogatásra jogosultak azok a pályázók, akiknek az állandó lakhe-
lye olyan településen van, amely nem városi székhely (Újvidék, Sza-
badka, Nagybecskerek, Pancsova, Versec, Mitrovica, Nagykikinda, 
Zombor - A Szerb Köztársaság területi szervezetéről szóló törvény 
(Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 18/2016. és 47/2018. szám).

A pályázaton való részvétel feltételei

5.szakasz

1. a pályázó állandó lakhelyének Vajdaság Autonóm Tartomány 
valamelyik helyi önkormányzatának területén kell lennie, illet-
ve a jogi személy székhelyének Vajdaság Autonóm Tartomány 
valamelyik helyi önkormányzatának területén kell lennie, az-
zal, hogy a beruházás helyszínének Vajdaság Autonóm Tarto-
mány azon helyi önkormányzatának területén kell lennie, ahol 
a pályázó állandó lakhelye van, vagy a szomszédos helyi önkor-
mányzat területén;

2. A mezőgazdasági birtok 2022. január 1. után először került 
nyilvántartásba az Agrárgazdaságok Nyilvántartásába;

3. a pályázónak a birtokosának vagy legalább hat évig a bérlőjé-
nek kell lennie az állattartó létesítménynek (a bérleti szerződés 
megkötésének ideje 2022. január 1-je utáni kell, hogy legyen) - 
amennyiben A mezőgazdasági birtokok tárgyi vagyonába törté-
nő beruházások támogatására pályázik (tenyészállatok és a bir-
tok felszerelésének beszerzése);

4. a pályázónak a birtokosának vagy legalább hat évig a bérlőjé-
nek kell lennie a mezőgazdasági földterületnek (a bérleti szer-
ződés megkötése kizárólag 2022. január 1-je után történhet) - 
amennyiben A mezőgazdasági birtokok tárgyi vagyonába törté-
nő beruházások támogatására pályázik (fóliasátrak, öntözés és 
a legelők/mezők bekerítésére szolgáló stabil, illetve elektromos 
kerítéshez szükséges felszerelés), illetve a mezőgazdasági föld-
terület tulajdonosa vagy bérlője legalább tíz éves időtartamban 
(megkötése kizárólag 2022. január 1-je után történhet) - ameny-
nyiben A mezőgazdasági birtokok tárgyi vagyonába történő be-
ruházások támogatására pályázik (többéves ültetvények),

5. a pályázónak a birtokosának vagy legalább hat évig a bérlő-
jének kell lenni annak a létesítménynek, ahol a munka folyik 
(a bérleti szerződés megkötése 2022. január 1. után kell, hogy 
megtörténjen, amelybe a bérbevevés pontos időtartamát is fel 
kell tüntetni), amennyiben a Mezőgazdasági birtokok tárgyi va-
gyonába történő beruházások támogatására pályázik (Eszköz-
beszerzés – terméktisztítás és -mosás, a termékválogatás és 
-osztályozás, és csomagoló és termékazonosító eszközök vá-
sárlása);

6. a pályázónak rendelkeznie kell az állatokkal - amennyiben a 
mezőgazdasági birtokok tárgyi vagyonába történő beruházások 
támogatására pályázik (takarmány előkészítésére való gépek és 
felszerelések beszerzése a tej és hús ágazatban, a trágya keze-
lésére és szállítására szolgáló gépek és felszerelések beszerzése 
a tej és hús ágazatban, valamint a legelők/mezők bekerítésére 
szolgáló stabil, illetve elektromos kerítéshez szükséges felsze-
relés beszerzése);

7. a pályázónak rendeznie kell a vízelvezetési-öntözési díjról szó-
ló határozatok alapján keletkező kötelezettségeit 2021. decem-
ber 31-i dátummal bezárólag;

8. a pályázónak rendeznie kell a helyi önkormányzat illetékes hi-
vatala által kirótt adókötelezettségek teljesítésének igazolásá-
val 2021. december 31-i dátummal bezárólag; 

9. ugyanazzal a beruházással kapcsolatban, amelyre a pályázati 
kérelme vonatkozik, a pályázó nem vehet igénybe más támoga-
tásokat (szubvenciókat, támogatásokat), illetve ugyanaz a beru-
házás nem lehet más támogatási eljárás tárgya, kivéve azokat a 
támogatásokat, amelyeket külön előírás szabályoz a bejegyzett 
mezőgazdasági birtokok hiteltámogatásával kapcsolatban;
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10. a pályázónak rendelkezni e kell bejegyzett objektummal az ál-
latok elhelyezésére, a tej, a hús és a konzumtojás ágazatban, 
összhangban az Állatok nevelésére, tartására és forgalmára vo-
natkozó Szabályzattal (SZK Hivatalos Közlönye, 36/2017) tu-
lajdon vagy bérlet formájában legkevesebb hat év időtartam-
ban, számítva 2022. január 1-től visszamenőleg. A végzés a pá-
lyázó nevére kell, hogy szóljon, és az objektum Jegyzékbe fel-
vett összkapacitása, összhangban az állategészségügyről szóló 
törvénnyel, nem haladhatja meg a tej-, a hús- és a konzumtojás 
ágazatára vonatkozó egyedi kapacitást.

11. a pályázónak nem lehetnek korábbi szerződésekhez kapcsolódó 
teljesítetlen kötelezettségei a Tartományi Titkárság, illetve a Me-
zőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium irányá-
ban;

12. a pályázó és a felszerelés beszerzője nem lehetnek kapcsolt 
személyek - A gazdasági társaságokra vonatkozó törvény 
(Az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2011., 99/2011., 83/2014., 
5/2015., 44/2018. 95/2018. és 91/2019. szám) 62. szakasza 
alapján);

13. a földterületek, melyekre a pályázaton támogatott beruházás 
tárgyát képező felszerelés kerül, be kell hogy legyen jegyezve 
az Agrárgazdaságok Nyilvántartásába;

14. az elfogadható tevékenységek megvalósítását nem kezdheti 
meg az eszközök odaítéléséről szóló döntés meghozatala előtt.

A pályázaton való részvétel külön feltételei

6. szakasz

A külön feltételek a beruházás végén kerülnek alkalmazásra.

1.1 Beruházások a mezőgazdasági birtokok tárgyi vagyonába:

Tej ágazat 

• Azon mezőgazdasági birtokok, amelyeknek a beruházás végén 
legfeljebb 29 saját fejőstehene van; 

• Nincs külön feltétel a kecske- és juhtej ágazatban. 

Hús ágazat

• Azon mezőgazdasági birtokok, amelyeknek a beruházás vé-
gén maximum 29 fejőstehene és/vagy 199 juh- vagy kecske 
egyede és /vagy 29 anyakocája és /vagy 199 hízósertése és/
vagy 999 pulykája és/vagy 299 kacsája és/vagy 4999 brojler 
csirkéje van. 

Gyümölcstermelő ágazat

• Azon mezőgazdasági birtokok, amelyek befektetése nem ha-
ladja meg a 49 999 eurót; 

• Azon mezőgazdasági birtokok, amelyek a Gyümölcs szaporí-
tóanyagokról szóló törvénnyel összhangban (SZK Hivatalos 
Közlönye, 18/05 és 30/10) regisztráltak a Gyümölcs, szőlő és 
komló szaporítóanyagok előállítására és az elfogadható befek-
tetés nem haladja meg a 49 999 eurót. 

Zöldség ágazat

• Azon mezőgazdasági birtokok, amelyek elfogadható befekteté-
se nem haladja meg a 49 999 eurót.

Konzumtojás ágazat

• Azon mezőgazdasági birtokok, amelyek tulajdonában legfel-
jebb 4999 tojótyúk tenyésztésére alkalmas objektum van a be-
fektetés végén.

Szőlőtermesztő ágazat

• A borról szóló törvénnyel összhangban (SZK Hivatalos Köz-
lönye, 41/09 és 93/12) azon Szőlőtermesztők regiszterében be-
jegyzett mezőgazdasági birtokok, amelyek legfeljebb 1,99 ha 
szőlőültetvénnyel rendelkeznek a befektetés végén; 

• Azon mezőgazdasági birtokok, amelyek a Gyümölcs szaporí-
tóanyagokról szóló törvénnyel összhangban (SZK Hivatalos 
Közlönye, 18/05 és 30/10) regisztráltak a Gyümölcs, szőlő és 
komló szaporítóanyagok előállítására és az elfogadható befek-
tetés nem haladja meg a 49 999 eurót.

A szükséges dokumentumok

7. szakasz

1. olvashatóan kitöltött, kötelezően aláírt pályázati formanyom-
tatvány;

2. a pályázó személyi igazolványának fénymásolata vagy leolva-
sott chipes személyi igazolványa,

3. a mezőgazdasági birtokok nyilvántartásából származó kivonat 
eredeti példánya, amelyet a Kincstári Igazgatóság ad ki (a me-
zőgazdasági birtokra vonatkozó adatok, a kivonat első oldala, 
valamint a kivonatnak a területre és az állatokra vonatkozó ösz-
szes többi oldala) 

4. bizonylat annak a teleknek a birtoklásáról, amelyre a felszere-
lés kerül vagy a legalább hat (6) éves időtartamra szóló bérle-
ti szerződés hitelesített fénymásolata (a bérleti szerződés lehet 
2021. január 1-je utáni) - amennyiben A mezőgazdasági birto-
kok tárgyi vagyonába történő beruházások támogatására pályá-
zik (fólia sátrak, öntözés és a legelők/mezők bekerítésére szol-
gáló stabil, illetve elektromos kerítéshez szükséges felszerelés),

5. bizonylat annak a teleknek a birtoklásáról, amelyen kialakításra 
kerül a többéves ültetvény vagy a legalább tíz (10) éves időtar-
tamra szóló bérleti szerződés hitelesített fénymásolata (a bérleti 
szerződés kizárólag 2022. január 1-je utáni keltezéssel készül-
het) - amennyiben A mezőgazdasági birtokok tárgyi vagyonába 
történő beruházások támogatására pályázik (többéves ültetvé-
nyek),

6. bizonylat az állatok birtoklásáról (törzslap vagy szállítólevél) - 
amennyiben A mezőgazdasági birtokok tárgyi vagyonába törté-
nő beruházások támogatására pályázik (takarmány előkészíté-
sére való gépek és felszerelések beszerzése a tej és hús ágazat-
ban, a trágya kezelésére és szállítására szolgáló gépek és felsze-
relések beszerzése a tej és hús ágazatban, valamint a legelők/
mezők bekerítésére szolgáló stabil, illetve elektromos kerítés-
hez szükséges felszerelés beszerzése);

7. bizonylat az állattartó létesítmény tulajdonjogáról, vagy ameny-
nyiben a pályázó nem tulajdonosa, legalább hat (6) éves időtar-
tamra szóló bérleti szerződés hitelesített fénymásolata (a bérleti 
szerződés kizárólag 2022. január 1-je utáni keltezéssel készül-
het) - amennyiben A mezőgazdasági birtokok tárgyi vagyonába 
történő beruházások támogatására pályázik (tenyészállatok be-
szerzése, a birtok felszerelésének beszerzése)

8. az objektum tulajdonjogáról, vagy amennyiben a pályázó nem 
tulajdonos, legalább hat (6) időtartamra szóló bérleti szerződés 
hitelesített fénymásolata (a bérleti szerződés kizárólag 2022. ja-
nuár 1. után köttetett) amennyiben a Mezőgazdasági birtokok 
tárgyi vagyonába történő beruházások támogatására pályázik 
(Eszközbeszerzés – terméktisztítás és -mosás, a termékosztá-
lyozás és -válogatás, valamint csomagoló és termékazonosító 
eszközök vásárlása);

9. bizonylat a vízelvezetési/öntözési díj kifizetéséről (a Vajdaság 
Vizei Vízgazdálkodási Közvállalat adja ki) 2021. december 
31-i keltezéssel bezárólag, a pályázóra vonatkozóan; 

10. bizonylat, hogy a pályázó befizette a helyi önkormányzat ille-
tékes hivatala által kirótt adókötelezettségeket 2021. december 
31-i keltezéssel bezárólag, amelyet a pályázó lakhelye szerinti 
helyi önkormányzat illetékes szerve ad ki;

11. előszámla a berendezés részletes leírásával vagy az állatok azo-
nosítószámával (amennyiben minőséges tenyészállatokat jogi 
személytől kívánja megvásárolni);

12. közjegyző által hitelesített adásvételi előszerződés, amelynek 
tartalmaznia kell az állatok azonosítószámait (amennyiben a 
minőségi tenyészállatok beszerzését bejegyzett mezőgazdasá-
gi termelőktől végzik;

13. Az Állategészségügyi igazgatóság végzése arról, hogy a léte-
sítmény Az állatok tenyésztésére és tartására bejegyzett objek-
tumok regiszterében nyilvántartásba került (a végzés a pályázó 
nevére kell, hogy szóljon, valamint a létesítmény teljes kapaci-
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tása nem haladhatja meg a tej, hús, illetve a konzumtojás elő-
állítására előlátottakat a törvénnyel összhangban – amennyiben  
A mezőgazdasági birtokok tárgyi vagyonába történő beruházá-
sok támogatására pályázik (tenyészállatok és farmok felszere-
lésének eszköztámogatása) 

14. oklevél fénymásolata: mezőgazdasági, állatorvosi és technoló-
giai felsőfokú végzettségről (amennyiben a pályázó nem szer-
zett oklevelet az említett karokon, szükségtelen más dokumen-
tumokat mellékelni) 

15. üzleti terv ‒ a projekt gazdasági fenntarthatósága;
16. nyilatkozat, hogy a berendezés beszerzője és megrendelője nem 

kapcsolt személyek, A gazdasági társaságokról szóló törvény 
62. szakasza értelmében (a nyilatkozat a jelentkezési lap része).

17. a beszállító nyilatkozata, hogy a 2022. szeptember 1. előtt ki-
állított előszámlában foglalt eszközöket (eszközök és mező-
gazdasági gépek), illetve a 2022. november 21. előtt kiállított 
előszámlában foglalt eszközöket (többéves ültetvények) leszál-
lítja a beruházónak.

Amennyiben a pályázó nem nyújtja be a 9. és 10. pontban felsorolt 
szükséges a dokumentumokat, a Tartományi Titkárság hivatalból be-
szerezi az illetékes hivataloktól azokat az adatokat, amelyek szerepel-
nek a hivatalos nyilvántartásokban, az általános közigazgatási eljárást 
szabályozó törvény alapján. 

Amennyiben a felszerelés külföldön kerül beszerzésre, a pályázó 
kötelessége a dokumentumokat meghatalmazott bírósági tolmács által 
hitelesített szerb fordításban beadni 

Amennyiben az előszámla külföldi valutában lett kiállítva, a pályá-
zati formanyomtatványon fel kell tüntetni a felszerelés dinárban ki-
fejezett értékét a Szerb Nemzeti Banknak az előszámla kiállításának 
napján érvényes középárfolyamán számolva. 

A bizottság fenntartja magának a jogot, hogy a felsoroltakon kívül 
más dokumentumokat is bekérjen.

A hiányos pályázati kérelmekkel való eljárás

8.szakasz

Hiányos pályázati kérelmek esetén a Tartományi Titkárság hiva-
talból beszerezi az illetékes hivataloktól azokat az adatokat, amelyek 
szerepelnek a hivatalos nyilvántartásokban, az általános közigazgatási 
eljárást szabályozó törvény alapján, a többi dokumentummal kapcso-
latban pedig hiánypótlásra szólítja fel a pályázókat, a felhívás kézhez 
vételétől számított nyolc (8) napos határidőben.

Amennyiben a pályázó a hiányos pályázati kérelmeiket az előző 
bekezdésben szereplő határidőn belül nem egészíti ki, a pályázati ké-
relem hiányosként visszautasításra kerül.

A kiegészített kérelmeket csak a jelen szakasz 1. bekezdésében sze-
replő hiánypótlási felkérésben kért dokumentumok benyújtása után 
bírálják el.

A bizottság elutasítja azokat a kérelmeket:

• amelyek a pályázati kiírásban szereplő határidő után kerültek 
benyújtásra,

• amelyek olyan beruházásra vonatkoznak, amelyek nem képezik 
tárgyát a pályázati kiírásnak, 

• amelyeket olyan pályázó nyújtott be, aki nem jogosult részt 
venni a pályázaton. 

Az eszközök odaítélésének eljárása

9. szakasz

A tartományi titkár által kinevezett pályázati bizottság (a további-
akban: Bizottság) áttekinti a beérkezett kérelmeket és jegyzőkönyvet 
ír az eszközök odaítélésére tett javaslatával. 

A Bizottság összeállítja azon pályázók listáját, amelyek a be-
nyújtott dokumentumok alapján eleget tesznek a pályázati feltéte-
leknek, a pályázati kiírás és a Szabályzat alapján. A Szabályzatban 
szereplő pályázati követelmények alapján a Bizottság pontozási lis-
tát állít össze, amelynek alapján a pályázat keretében rendelkezés-
re álló összeg erejéig odaítélésre kerülnek a vissza nem térítendő 
eszközök.

A jegyzőkönyvbe az alábbi adatok kerülnek: 

- a beérkezett pályázati kérelmek száma, a kért összegekkel, 
- az elfogadható pályázati kérelmek, az elért pontszámokkal,
- az elfogadhatatlan pályázati kérelmek, az elfogadhatatlanság 

okának feltüntetésével. 

A jegyzőkönyvvel egyidejűleg a Bizottság meghozza az eszközök 
odaítélésre vonatkozó határozat javaslatát is.

A határozat javaslatában megállapításra kerülnek az egyes pályá-
zóknak odaítélendő összegek és a pontozás módja, azokkal a pályá-
zókkal pedig, akik nem részesültek támogatásban, közlik az elutasítás 
okát.

Az eszközök odaítéléséről szóló határozatot a bizottság javaslata 
alapján a tartományi titkár hozza meg. 

A határozat a Tartományi Titkárság www.psp.vojvodina.gov.rs hi-
vatalos weboldalán kerül közzétételre.

A Tartományi Titkárság fenntartja magának a jogot, hogy a 
pályázótól további dokumentumokat kérjen be, valamint hogy 
a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium 
felügyelőségét felkérje a szerződés tárgya megvalósításának el-
lenérzését, külön figyelemmel azokra a számlákra és előszámlák-
ra, amelyeket olyan beszerzők adtak ki, akik nem tartoznak az 
ÁFA-körbe, és amelyek jelentősen meghaladják az adott berende-
zés piaci értékét.

A vissza nem térítendő támogatás odaítélésének mércéi

10.szakasz

A bizottság a benyújtott dokumentumok és az alábbi mércék alapján tesz javaslatot az eszközök odaítélésére:

sorszám A kiválasztási mérce típusa igen/nem

1. A pályázó életkora – 18-25 év igen

2. A pályázó életkora – 26-35 év igen

3. A pályázó életkora – 36-40 év igen

4. A mezőgazdasági fölterület és a használatban lévő létesítmények tulajdonjoga – a tulajdonában igen

5. A mezőgazdasági fölterület és a használatban lévő létesítmények tulajdonjoga – bérlet alatt igen

6. A mezőgazdasági fölterület és a használatban lévő létesítmények tulajdonjoga – bérmentes használatra átengedett igen

7. Munkaaktivitás – kizárólag mezőgazdasággal foglalkozik igen
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sorszám A kiválasztási mérce típusa igen/nem

8. Munkaaktivitás - több mint 50%-kal mezőgazdasággal foglalkozik igen

9. Munkaaktivitás - kevesebb, mint 50%ban foglalkozik mezőgazdasággal igen

10. A pályázó állandó lakóhelye - község igen

11. A pályázó állandó lakóhelye – egyéb lakott települések igen

12. A pályázati dokumentáció teljes igen

13. A pályázati dokumentáció teljes nem

14. A mezőgazdasági birtokra regisztrált személyek száma – több mint 3 igen

15. A mezőgazdasági birtokra regisztrált személyek száma – több mint 3 nem

16. A beruházás fenntarthatósága - magas igen

17. A beruházás fenntarthatósága - közepes igen

18. A beruházás fenntarthatósága - alacsony igen

19. A beruházás fenntarthatósága - fenntarthatatlan igen

20. A pályázó iskolai végzettsége – mezőgazdasági, állatorvosi vagy technológiai felsőfokú végzettség igen

21. A község fejlettségi szintje - a köztársasági átlag felett igen

22. A község fejlettségi szintje - a köztársasági átlag 80 ‒ 100%-a igen

23. A község fejlettségi szintje - a köztársasági átlag 60 ‒ 80%-a igen

24. A község fejlettségi szintje - a köztársasági átlag 6%-a alatt igen

A Szabályzatban szereplő pályázati mércék szerint a Bizottság pontozási listát állít össze, amelynek alapján a vissza nem térítendő eszközök 
odaítélése történik. Az összes elérhető pontszám 40%-ánál kevesebbet szerző pályázati kérelmeket a bizottság nem veszi figyelembe.

A teljesen vagy részben elutasított/visszautasított pályázati 
kérelmek kezelése

11. szakasz

A döntés alapján a bizottság összeállítja, a tartományi titkár pedig 
meghozza a határozatot, amely indoklást és jogorvoslati utasítást is 
tartalmaz azon pályázók számára, akiknek a pályázati kérelme a ha-
tározati javaslat alapján visszautasításra, illetve teljes egészében vagy 
részben elutasításra került.

Kifogás benyújtása

12.szakasz

Kifogást nyújthat be minden elégedetlen pályázó, az eszközök 
odaítéléséről hozott határozat alapján, amely a Tartományi Titkárság 
hivatalos honlapján került közzétételre. 

A kifogást a tartományi titkárnak kell benyújtani az egyedi végzés 
kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve legkésőbb a Tartomá-
nyi Titkárság hivatalos honlapján történő közzététel napjától számított 
30 napon belül, azon személyek tekintetében, akiknél a személyes kéz-
besítés nem járt sikerrel.

A tartományi titkár visszautasíthatja a kifogást, ha későn lett bead-
va, ha nem engedélyezett, ha nem a meghatalmazott személy nyújtotta 
be, illetve részben vagy teljes egészében helyt adhat neki, illetve meg-
alapozatlanként elutasíthatja.

A kifogásról határozattal kell dönteni. 

A végleges határozat

13. szakasz

A végleges határozatot a tartományi titkár hozza meg, az esetleges 
kifogásokról meghozott határozatok alapján, amit közzé kell tenni a 
Tartományi Titkárság hivatalos honlapján.

Az eszközök odaítéléséről szóló szerződés

14. szakasz

A vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről szóló határozat meg-
hozatalát követően a tartományi titkár a Titkárság nevében az eszkö-
zök felhasználójával szerződést köt az eszközök odaítéléséről, amely 
szabályozza a szerződő felek jogait és kötelezettségeit.

Az eszközök igénybe vevője az eszközök felhasználásáról szóló 
szerződés aláírásakor köteles a Tartományi Titkárságnak benyújtani 
egy váltónyilatkozatos váltót, jogi személy esetében pedig bejegyzett 
váltónyilatkozatos váltót annak biztosítékaként, hogy a berendezést, 
az egy évnél rövidebb igénybevételre szánt berendezés és tenyészállat 
kivételével, 5 éves határidőben nem idegeníti el.

A beruházás megvalósítása után az eszközök felhasználója köteles a 
Cégnyilvántartási Ügynökségnél zálogjogot bejegyeztetni a tárgyi be-
ruházásra (mindazon gépek és eszközök esetében, amelyek több mint 
egy évig használhatók) a Tartományi Titkárság javára.

A beruházás megvalósításának határideje 2022. szeptember 30-a, 
kivéve az új többéves gyümölcs-, komló- és szőlőültetvények telepíté-
sére vonatkozó befektetések tekintetében, ahol a megvalósulás végső 
határideje 2022. november 30-a. 

A vissza nem térítendő eszközök folyósítása

15. szakasz

A vissza nem térítendő eszközök folyósítása előlegben történik, a 
leszerződött összeg 75%-ában, a szerződés megkötését követően. 

A leszerződött összeg maradék 25%-nak kifizetésére az üzleti terv-
ben foglaltak alapján (beleértve a 10%-os önrészt és az ÁFA értékét 
is) a befektetés megvalósítását követően kerül sor, miután a vissza nem 
térítendő eszközök felhasználója benyújtja a Tartományi Titkárságnak 
a következő dokumentumokat: 
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• az átutalásra irányuló kérelem, az eszközök rendeltetésszerű el-
költéséről szóló beszámolóval;

• az előszámlával azonos, a tárgyi beruházásra vonatkozó erede-
ti számla (a szerződés aláírása utáni dátummal). A felszerelés 
részletes leírásának tartalmaznia kell a felszerelés és berende-
zés alapvető jellegzetességeit (a jelentkezési lapon feltüntetett 
adatoknak egyeznie kell a számlán szereplőkkel);

• nyugta; 
• a tárgyi beruházás beszerzését igazoló szállítólevél, amelyre, a 

különleges előírásokkal összhangban, érvényes a szállítólevél 
kiadásának a kötelezettsége;

• a tárgyi beruházás kifizetéséről szóló bizonylat, banki kivo-
nat formájában, amelyet a bank hitelesített (befizetési utalvány 
vagy terhelési utalvány (a tárgyi befektetést kizárólag a felhasz-
náló erre a célra fenntartott folyószámlájáról lehet fizetni befi-
zetési utalvánnyal az eladó folyószámlájára);

• hitelszerződés fénymásolata, amennyiben a tárgyi beruházás 
hitelből valósult meg;

• amennyiben az adott berendezésre az érvényes szabályok sze-
rint garancialevelet kell kiadni, akkor annak fénymásolata;

• egységes vámokmány (a szerződés aláírásának napjától nem 
korábbi, amennyiben a pályázó közvetlen beszállító);

• eredeti kivonat az Agrárgazdaságok Nyilvántartásából, amelyet 
a Kincstári Igazgatóság állít ki (a növénytermesztés szerkezete 
vagy az állatállomány adatai, amit a beruházás megvalósítása 
után kell bejegyeztetni a Nyilvántartásba);

• amennyiben minőségi tenyészállatok beszerzése történik, be 
kell nyújtani az alábbiakat is:

• közjegyző által hitelesített adásvételi szerződés az állatok azo-
nosító számával (amennyiben a minőségi tenyészállatok be-
szerzése bejegyzett mezőgazdasági termelőtől történik),

• eredeti számla és hitelesített lista az állatok azonosító számá-
val (amennyiben a minőségi tenyészállatok beszerzése jogi sze-
mélytől történik),

• törzslap,
• fénymásolt igazolás az állatok egészségi állapotáról, az illeté-

kes állatorvosi hivatal által hitelesítve,

A beruházás megvalósítása és a kért dokumentumok benyújtása 
után a Tartományi Titkárság előkészíti a zálogjog-szerződést, amely-
nek alapján az eszközök felhasználója a Cégnyilvántartási Ügynök-
ségnél bejegyezteti a zálogjogot a tárgyi beruházásra a Tartományi 
Titkárság javára.

A Tartományi Titkárság a Mezőgazdasági Politika Megvalósítá-
sáért és a Vidékfejlesztés Területén az Európai Integrációért Felelős 
Részleg és Tanácsadó Szolgálat útján utasítja a Vajdaság Autonóm 
Tartomány Mezőgazdasági Szakmai és Tanácsadó Szolgálatát, hogy a 
helyszínen győződjön meg a tényállásról, és erről beszámolót és jegy-
zőkönyvet nyújtson be a Tartományi Titkárságnak.

A vissza nem térítendő eszközök folyósítására a Vajdaság Autonóm 
Tartomány költségvetésébe beáramló összegek függvényében kerül sor.

Az eszközök felhasználójának kötelezettsége

16. szakasz

Az eszközök felhasználója a Pályázat alapján köteles: 

1. a támogatott beruházás tárgyát képező ingó, illetve ingatlan va-
gyontárgyat a rendeltetésének megfelelően használni, 

2. a támogatott beruházás tárgyát képező ingó, illetve ingatlan va-
gyontárgyat nem idegenítheti el és/vagy nem adhatja más sze-
mélynek használatba legalább a támogatás kifizetésének napjá-
tól számított öt éven belül, illetve egy éven belül, amennyiben 
minőségi tenyészállatok beszerzésére került sor,

3. legalább öt évig azzal a termeléssel foglalkozni, amelyre támo-
gatást kapott,

4. amennyiben minőségi tenyészállatok beszerzésére került sor, az 
Agrárgazdaságok Nyilvántartásában, amelyet a Kincstári Igaz-
gatóság állít ki, legalább öt évig legkevesebb annyi egyedszám-
mal bejegyezve lenni, mint amennyire a támogatás megvaló-
sult,

5. amennyiben az állatok tekintetében elhullás következett be, ar-
ról tájékoztatni a Tartományi Titkárságot,

6. a beruházással kapcsolatos minden dokumentumot legalább a 
támogatás kifizetésének napjától számított öt évig megőrizni.

Az eszközfelhasználók kötelezettségeit a szerződés és a Tartományi 
Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság által meghirde-
tett pályázatok lebonyolításáról szóló szabályzat hivatott rendezni.

A szerződés végrehajtásának figyelemmel kísérése

17. szakasz

Az adminisztratív ellenőrzést, illetve a szerződésből következő kö-
telezettségek megvalósítását a Tartományi Titkárság ágazati részlege 
követi és ellenőrzi.

A helyszíni állapot ellenőrzésére az eszközök átutalásától számított 
öt (5) éves időtartamban kerül sor, ez alól kivételt képez, ha olyan fel-
szerelés képezi a beruházás tárgyát, amelynek használati ideje egy év-
nél rövidebb, a Tartományi Titkárság meghatalmazott részlege végzi, 
a Vajdaság Autonóm Tartomány Mezőgazdasági Szakmai és Tanács-
adó Szolgálatának helyszíni beszámolója és jegyzőkönyve alapján.

Záró rendelkezések

18. szakasz

Jelen Szabályzat Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában 
való közzétételének napján lép hatályba.

TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS 
ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG

Újvidék, 2022. január 19. 
Božić Čedomir, s. k.

TARTOMÁNYI TITKÁR

206.

A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi ren-
delet (VAT Hivatalos Lapja, 37/14., 54/14. szám - más rendelet, 37/16., 
29/17., 24/19., 66/20. és 38/21. szám) 16., 24. és 33. szakasza, valamint 
a Vajdaság AT 2022-es évi költségvetéséről szóló tartományi képvi-
selőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 54/21. szám) 11. és 22. szaka-
sza alapján, figyelemmel a Mezőgazdasági földterületekről szóló tör-
vény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 62/06., 65/08. szám- más törvény, 
41/09., 112/15., 80/17. és 95/18. szám- más törvény), A vidékfejlesz-
tési törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 10/13., 142/14., 103/15. és 
101/16. szám) és A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokra 
vonatkozó törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 10/2013., 142/2014., 
103/2015. és 101/2016. szám), a Vajdaság Autonóm Tartomány 2022. 
évi falufejlesztési mezőgazdasági politikájának végrehajtását támoga-
tó intézkedési programról szóló tartományi képviselőházi rendeletre 
(VAT Hivatalos Lapja, 54/21. szám), valamint a Tartományi Mező-
gazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság által kiírt pályázatok 
lebonyolításáról szóló szabályzattal összhangban, a tartományi mező-
gazdasági, víz- és erdőgazdálkodási titkár

SZABÁLYZATOT 
HOZ

A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI VÉDETT 
TERÜLETEN FOLYTATOTT NÖVÉNYTERMESZTÉSHEZ 

SZÜKSÉGES SZERKEZETEK ÉS BERENDEZÉSEK 
BESZERZÉSÉNEK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ 

ESZKÖZÖK 2022. ÉVI ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ 
SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1. szakasz

A 2022. január 18-án meghozott, 104-401-189/2022-02. számú A 
Vajdaság autonóm tartományi védett területen folytatott növényter-
mesztéshez szükséges szerkezetek és berendezések beszerzésének 
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társfinanszírozására szolgáló eszközök 2022. évi odaítéléséről szóló 
szabályzat 2. szakaszának 9. bekezdésében az 1100 dinár/m2 összeg 
után vessző és a következő szöveg kerül: „illetve 1210 dinár/m2, 
amennyiben a pályázó természetes személy, vállalkozó és jogi sze-
mély birtoka a megnehezített mezőgazdasági körülmények vidékén 
van bejegyezve, ha a mezőgazdasági birtok tulajdonosa nő, illetve ha 
a természetes személy vagy a jogi képviselő fiatalabb 40 évnél”; a 10. 
szakaszban az 1300 dinár/kw után vessző és a következő szöveg kerül: 
„illetve 1430 dinár/kw amennyiben a pályázó természetes személy, 
vállalkozó és jogi személy birtoka a megnehezített mezőgazdasági 
körülmények vidékén van bejegyezve, ha a mezőgazdasági birtok tu-
lajdonosa nő, illetve ha a természetes személy vagy a jogi képviselő 
fiatalabb 40 évnél”. 

2. szakasz

Jelen Szabályzat Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában 
való közzétételének napján lép hatályba.

TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS 
ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG

Iktatószám: 104-401-189/2022-02
Újvidék, 2022.február 4.

Božić Čedomir, s. k.
TARTOMÁNYI TITKÁR

207.

A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi ren-
delet (VAT Hivatalos Lapja, 37/2014., 54/2014. szám - más rendelet, 
37/16., 29/17., 24/19., 66/20. és 38/21. szám) 16., 24. és 33. szakasza 
alapján, figyelemmel A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támoga-
tásokra vonatkozó törvényre (Az SZK Hivatalos Közlönye, 10/2013., 

142/2014. 103/2015. és 101/2016. szám), a Vajdaság Autonóm Tarto-
mány 2022. évi falufejlesztési mezőgazdasági politikájának végrehaj-
tását támogató intézkedési programról szóló tartományi képviselőházi 
rendeletre (VAT Hivatalos Lapja, 54/2021. szám), valamint A Tarto-
mányi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság által kiírt 
pályázatok lebonyolításáról szóló szabályzattal összhangban, a tarto-
mányi mezőgazdasági, víz- és erdőgazdálkodási titkár 

SZABÁLYZATOT
HOZ

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI JÓSZÁGFARMOK 
FELSZERELÉSÉRE SZOLGÁLÓ 2022. ÉVI VISSZA NEM 

TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ 
SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1. szakasz

A 2022. január 18-ai keltezésű, 104-401-198/2022-03. számú Vaj-
daság autonóm tartományi jószágfarmok felszerelésére szolgáló 2022. 
évi vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről szóló Szabályzat 2. 
szakaszának 10. bekezdése a következőképpen módosul: a 200 000,00 
dinár helyébe 60 000,00 dinár kerül. 

2. szakasz

Jelen Szabályzat Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában 
való közzétételének napján lép hatályba.

TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS 
ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG

Szám: 104-401-198/2022-03
Kelt: 2022. február 4-én        

Božić Čedomir, s. k.
TARTOMÁNYI TITKÁR

MEGJEGYZÉS:

A jogszabályok és egyéb aktusok közzétételéről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 54/2014., 
29/2017 12/2018. szám) 5. szakasza 2. bekezdésének értelmében, Vajdaság Autonóm Tartomány jelen Hivatalos Lapjában 
nem tesszük közzé a Külön részt.
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VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
KÉPVISELŐHÁZA
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rületen folytatott növénytermesztéshez szükséges szer-
kezetek és berendezések beszerzésének társfinanszíro-
zására szolgáló eszközök 2022. évi odaítéléséről szóló 
szabályzat módosításáról

207. Szabályzat a Vajdaság autonóm tartományi jószágfar-
mok felszerelésére szolgáló 2022. évi vissza nem térí-
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ten folytatott növénytermesztéshez szükséges szerkeze-
tek és berendezések beszerzésének társfinanszírozására 
szolgáló eszközök 2022. évi odaítéléséről szóló pályázat 
módosításáról

218. Határozat a Vajdaság autonóm tartományi jószágfar-
mok felszerelésére szolgáló 2022. évi vissza nem térí-
tendő eszközök odaítéléséről szóló pályázat módosítá-
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TARTOMÁNYI FELSŐOKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS 
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220. Pályázat a Vajdaság autonóm tartományi alapítású di-
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szerelés folyó javításának, valamint karbantartásának 
2022. évi társfinanszírozására

221. Pályázat a Vajdaság autonóm tartományi alapítású fel-
sőoktatási intézmények számára épület, létesítmény és 
felszerelés folyó javításának, valamint karbantartásá-
nak, illetve műszaki tervdokumentáció kidolgozásának 
2022. évi társfinanszírozására

222. Pályázat a Vajdaság autonóm tartományi alapítású tudo-
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évi finanszírozására
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