
 

98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 

a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól 

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az 5. § tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 

28. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § (1) E rendelet hatálya a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott, a határon túli magyarok 

támogatására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok, célelőirányzatok és elkülönített állami pénzalapok (a 

továbbiakban együtt: előirányzat) terhére nyújtott támogatásokra (a továbbiakban: határon túli költségvetési 

támogatás) terjed ki, ide nem értve a határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatására szolgáló fejezeti 

kezelésű előirányzat terhére nyújtott támogatást. 

(2) A határon túli költségvetési támogatás felhasználása tekintetében az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit az e rendeletben 

meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

2. § (1) Határon túli költségvetési támogatás 

a) határon túli természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet, valamint 

b) - ha a létesítő okiratában megjelölt hatóköre, illetve cél szerinti tevékenysége részben vagy egészben a határon 

túli magyarok szellemi, kulturális, illetve anyagi támogatására irányul - Magyarországon székhellyel vagy 

telephellyel rendelkező jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet 

[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: kedvezményezett] részére nyújtható. 

(2) A határon túli költségvetési támogatás az előirányzat felhasználását meghatározó jogszabályban és nemzetközi 

szerződésben meghatározott célok megvalósítására használható fel. 

(3) A kedvezményezett érdekkörében felmerülő elháríthatatlan külső ok esetén a határon túli költségvetési 

támogatás a támogató döntése alapján azonnali humanitárius segítségnyújtásra is felhasználható. 

(4) A támogató a határon túli költségvetési támogatást a kedvezményezettel kötött támogatási szerződéssel 

biztosítja. 

3. § (1) Az előirányzat terhére a támogató - ha az a határon túli költségvetési támogatás céljára tekintettel vagy 

sajátosságainak megfelelően indokolt - annak céljával összhangban 

a) vállalhat kötelezettséget, 

b) dönthet az Ávr. 66. §-ában, 67. §-ában, 75. §-ában, 77. §-ában, 78. §-ában és 80. §-ában foglalt feltételektől - a 

kedvezményezettel kötött támogatási szerződésben rögzítettek szerinti - eltérő pályázati, szerződéskötési, folyósítási 

és elszámolási feltételek alkalmazásáról. 

(2) A határon túli költségvetési támogatással kapcsolatos feladatok ellátását végző határon túli lebonyolító szerv és 

más támogatásközvetítői feladatokat ellátó szervezet - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - legfeljebb a 

lebonyolítás céljából átadott összeg 8%-át használhatja fel a feladat ellátásával kapcsolatos saját működési és 

felhalmozási költségeinek fedezeteként. 

(3) A határon túli költségvetési támogatások esetében a támogatónak nem kell az Ávr. 92. § (2) bekezdése szerinti 

támogatási konstrukciót a Kincstár által működtetett monitoring rendszer részére bejelenteni. 

(4) Ha a támogatást részben vagy egészben az Európai Unió valamely közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában 

meghatározott feltételek szerint nyújtják, akkor az (1) bekezdés b) pontja alapján csak olyan feltételek 

alkalmazhatóak, amelyeket az uniós jogi aktus lehetővé tesz. 

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendeletet a hatálybalépését megelőzően kötött támogatási szerződések alapján nyújtott határon túli 

költségvetési támogatás e rendelet hatálybalépését követő felhasználásának és elszámolásának eljárási rendjére is 

alkalmazni kell. 
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