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A Kormány 1465/2021. (VII. 15.) Korm. határozata
az Apimondia 2025. évi Nemzetközi Méhészeti Kongresszusa Magyarországon történő megrendezésére 
irányuló előkészületek támogatásáról

A Kormány
 1.  támogatja, hogy az  Országos Magyar Méhészeti Egyesület (a  továbbiakban: OMME) az  Apimondia  

2025.  évi Nemzetközi Méhészeti Kongresszusa (a  továbbiakban: Méhészeti Kongresszus) megrendezésére 
vonatkozó pályázatot nyújtson be az Apimondia, a Méhészeti Egyesületek Nemzetközi Szövetsége részére;

 2.  felhívja az  agrárminisztert, hogy gondoskodjon a  Méhészeti Kongresszus védnökségi feladatainak ellátásáról, 
a Méhészeti Kongresszus megrendezésére vonatkozó pályázat kedvező elbírálása esetén a Méhészeti Kongresszus 
eredményes lebonyolításának érdekében rendezvényeken történő személyes megjelenésről, valamint a Méhészeti 
Kongresszus népszerűsítéséről;

Felelős: agrárminiszter
Határidő: folyamatos

 3.  felhívja az agrárminisztert, hogy gondoskodjon a Méhészeti Kongresszus rendezésének előkészületeihez szükséges, 
az OMME által igényelt források rendelkezésre állásáról, a következő ütemezés szerint:
a) a 2022. évben 58 420 000 forint,
b) a 2023. évben 44 450 000 forint;

Felelős: agrárminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 4.  felhívja az  agrárminisztert, hogy – a  miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával – a  Magyar Turisztikai Ügynökség 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a  Magyar Kongresszusi Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
és az  OMME közreműködésével vizsgálja meg a  Méhészeti Kongresszus megrendezésére alkalmas potenciális 
rendezvényhelyszíneket, többek között a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ területét.

Felelős: agrárminiszter
 a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1466/2021. (VII. 15.) Korm. határozata
a Külgazdasági és Külügyminisztérium egyes szervezeti egységeinek elhelyezésével kapcsolatos 
intézkedésekről szóló 1578/2020. (IX. 10.) Korm. határozat módosításáról

A Külgazdasági és Külügyminisztérium egyes szervezeti egységeinek elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről 
szóló 1578/2020. (IX. 10.) Korm. határozat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„7. támogatja, hogy a  Magyarországi Bolgárok Egyesületének tulajdonában lévő, a  Budapest belterület  
38257/5 helyrajzi számú, természetben az  1097 Budapest, Vágóhíd utca 19. szám alatti beépítetlen telken 
megvalósítandó új ingatlanban
a) kerüljenek elhelyezésre az  Önkormányzat köznevelési és kulturális intézményei és a  Bolgár Országos 
Önkormányzat Hivatala, valamint
b) az Önkormányzat részére a köznevelési és kulturális feladatainak ellátását szolgáló lakások kerüljenek kialakításra;”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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