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Az agrárminiszter 31/2022. (IX. 27.) AM rendelete
a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020–2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi 
költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló 
támogatások igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet módosításáról

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

1. § (1) A  Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a  2020–2022 közötti végrehajtási időszakokban a  központi 
költségvetés, valamint az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 
igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet [a továbbiakban: 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet] 
2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedéseket a]
„d) –  (3)  bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. augusztus 1-jétől 2022. december 31-éig (a  továbbiakban: 
meghosszabbított III. végrehajtási időszak)”
[tartó időszakokban kell megvalósítani.]

 (2) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés a) pont ad) alpontja, b), e) és g) pontja szerinti intézkedés, a 16. § (4) bekezdés b), d)–h), k), o)–u) 
és w) pontjában meghatározott eszközcsoport beszerzése, a 18. § (1) bekezdés b), d) és e) pontja szerinti intézkedés, 
a 18. § (14) bekezdés a) pont aa)–ad) alpontjában és f ) pontjában meghatározott eszközcsoport beszerzése, a 22. § 
(4) bekezdés 9–22. pontjában meghatározott eszközcsoport beszerzése, valamint a 27. § (1) bekezdés b) és c) pontja 
szerinti intézkedés a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban nem kerül végrehajtásra.”

2. § (1) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 3. § (5) bekezdés b) pont bd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kifizetési kérelem benyújtásának jogvesztő határideje
a 2. § (1) bekezdés a) pont af) alpontjában foglalt, az OMME termelői mézesüveg beszerzésének támogatása intézkedés, 
a b) pont bb) alpontja és h) pontja szerinti intézkedés esetén:]
„bd) – az  (5a)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  meghosszabbított III. végrehajtási időszak vonatkozásában 
2023. január 31-e;”

 (2) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 3. § (5) bekezdés e) pont ed) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kifizetési kérelem benyújtásának jogvesztő határideje
a 2. § (1) bekezdés a) pont aa)–ad) alpontjában, az a) pont af) alpontjában foglalt, a termelői mézesüveg gyártásához 
szükséges formagarnitúra, a)  pont ag)  alpontjában foglalt méhészek kommunikációját és működését segítő eszközök 
beszerzésének támogatása alintézkedés kivételével, a  2.  § (1)  bekezdés b)  pont bc)  alpontja, d), f ) és g)  pontja szerinti 
intézkedés esetén:]
„ed) – az  (5a)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  meghosszabbított III. végrehajtási időszak vonatkozásában 
2023. január 31-e;”

 (3) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 3. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  2.  § (1)  bekezdés a)  pont ad)  alpontja, b)  pont bb) és bc)  alpontja, valamint g)  pontja szerinti intézkedés 
esetén kifizetési kérelem a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban nem nyújtható be.”

3. §  Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 16. §-a a következő (12b) bekezdéssel egészül ki:
„(12b) A támogatás mértéke a meghosszabbított III. végrehajtási időszakban
a) a (4) bekezdés a), j), l), m) és n) pontja szerinti eszközre és a fedelezőgépre az eszköz beszerzési árának 50%-a, de 
legfeljebb 200 000 forint,
b) léptároló fagyasztókamra hűtőgépészeti berendezésének beszerzése és üzembe helyezése, mézletöltőgép és 
fűtött késes fedelezőgép beszerzése esetén a beszerzési és üzembe helyezési ár 50%-a, de legfeljebb 500 000 forint,
c) fagyasztóház (hűtőgépészettel együtt) vagy fagyasztókonténer (hűtőgépészettel együtt) építése, beszerzése és 
üzembe helyezése esetén az építési, beszerzési és üzembe helyezési ár 50%-a, de legfeljebb 1 500 000 forint,
d) léptároló konténer esetén a beszerzési ár 70%-a, de legfeljebb 400 000 forint
eszközönként.”
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4. §  Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. § Ez a rendelet
a) a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a  922/72/EGK, a  234/79/EK,  
az  1037/2001/EK és az  1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  méhészeti ágazatban nyújtott támogatások 
tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. május 11-i (EU) 2015/1366 felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendelet,
c) az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  méhészeti ágazatban nyújtott támogatások 
tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2015. augusztus 6-i (EU) 2015/1368 
bizottsági végrehajtási rendelet,
d) a  tagállamok által az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján benyújtott, a  méhészeti 
termékek termelésének és forgalmazásának javítására irányuló nemzeti programok jóváhagyásáról szóló, 
2019. június 12-i (EU) 2019/974 bizottsági végrehajtási határozat,
e) az  (EU) 2015/1368 végrehajtási rendeletnek a  méhészeti ágazatra vonatkozó nemzeti programok kiterjesztése 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. február 10-i (EU) 2021/166 bizottsági végrehajtási rendelet,
f ) a  tagállamok által az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján benyújtott, a  méhészeti 
termékek termelésének és forgalmazásának javítására irányuló módosított nemzeti programok jóváhagyásáról 
szóló, 2021. június 9-i (EU) 2021/974 bizottsági végrehajtási határozat
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

5. §  Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet
a) 9. § (2) bekezdésében az „időszakra vonatkozó támogatás” szövegrész helyébe az „időszakban 80 000 eurónak 

megfelelő forintösszeg használható fel, amely” szöveg,
b) 10.  § (2a)  bekezdésében az  „időszakra vonatkozó támogatás” szövegrész helyébe az  „időszakban  

160 000 eurónak megfelelő forintösszeg használható fel, amely” szöveg,
c) 14.  § (4)  bekezdésében az  „időszak” szövegrész helyébe az  „időszakban 175 000 eurónak megfelelő 

forintösszeg használható fel, amely” szöveg,
d) 16.  § (2)  bekezdésében az  „időszakra vonatkozó támogatás” szövegrész helyébe az  „időszakban  

190 000 eurónak megfelelő forintösszeg használható fel, amely” szöveg,
e) 17.  § (2)  bekezdésében az  „időszakra vonatkozó támogatás” szövegrész helyébe az  „időszakban  

205 000 eurónak megfelelő forintösszeg használható fel, amely” szöveg,
f ) 18.  § (2)  bekezdésében az  „időszakra vonatkozó támogatás” szövegrész helyébe az  „időszakban  

19 000 eurónak megfelelő forintösszeg használható fel, amely” szöveg,
g) 22.  § (2)  bekezdésében az  „időszakra vonatkozó támogatás” szövegrész helyébe az  „időszakban  

260 000 eurónak megfelelő forintösszeg használható fel, amely” szöveg,
h) 23.  § (2)  bekezdésében az  „időszakra vonatkozó támogatás” szövegrész helyébe az  „időszakban  

40 000 eurónak megfelelő forintösszeg használható fel, amely” szöveg,
i) 25. § (2) bekezdésében az „időszakra vonatkozó támogatás” szövegrész helyébe az „időszakban 5000 eurónak 

megfelelő forintösszeg használható fel, amely” szöveg,
j) 26.  § (3)  bekezdésében az  „időszakra vonatkozó támogatás” szövegrész helyébe az  „időszakban  

45 000 eurónak megfelelő forintösszeg használható fel, amely” szöveg,
k) 27.  § (3)  bekezdésében az  „időszakra vonatkozó támogatás” szövegrész helyébe az  „időszakban  

25 000 eurónak megfelelő forintösszeg használható fel, amely” szöveg,
l) 29. § (2) bekezdésében az „időszakra vonatkozó támogatás” szövegrész helyébe az „időszakban 4000 eurónak 

megfelelő forintösszeg használható fel, amely” szöveg,
m) 30. § (2) bekezdésében az „időszakra vonatkozó támogatás” szövegrész helyébe az „időszakban 1000 eurónak 

megfelelő forintösszeg használható fel, amely” szöveg és
n) 1. melléklet A:1–A:19 mezőjében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.
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6. §  Hatályát veszti az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet
a) 3. § (5) bekezdés d) pont dd) alpontja,
b) 15.  § (2)  bekezdésében az „A meghosszabbított III. végrehajtási időszak a  2023. méhészeti évre biztosított 

keret terhére kerül kifizetésre.” szövegrész,
c) 15.  § (7)  bekezdés c)  pontjában, 16.  § (12a)  bekezdésében, 20.  § (5)  bekezdésében, 21.  § (7)  bekezdés 

a) pontjában az „és a meghosszabbított III.” szövegrész,
d) 20.  § (2)  bekezdésében, 21.  § (2)  bekezdésében, 24.  § (2)  bekezdésében és 28.  § (2)  bekezdésében 

az „A  meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozó támogatás a  2023. méhészeti évre biztosított 
keret terhére kerül kifizetésre.” szövegrész,

e) 22.  § (11a)  bekezdésében és 24.  § (6)  bekezdés a) és b)  pontjában az „ , illetve a  meghosszabbított III.” 
szövegrész és

f ) 24. § (4) bekezdésében az „ , a meghosszabbított III. végrehajtási időszakra vonatkozóan 2022. október 31-éig” 
szövegrész.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
 (2) Az 5. § n) pontja 2023. január 1-jén lép hatályba.

8. §  Ez a rendelet
a) az  (EU) 2015/1368 végrehajtási rendeletnek a  méhészeti ágazatra vonatkozó nemzeti programok 

kiterjesztése tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. február 10-i (EU) 2021/166 bizottsági 
végrehajtási rendelet,

b) a  tagállamok által az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján benyújtott, a méhészeti 
termékek termelésének és forgalmazásának javítására irányuló módosított nemzeti programok 
jóváhagyásáról szóló, 2021. június 9-i (EU) 2021/974 bizottsági végrehajtási határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 32/2022. (IX. 27.) AM rendelete
a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában, valamint a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének 
egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 1.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet [a  továbbiakban: 50/2017. (X. 10.) 
FM rendelet] 6. alcíme a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A.  § Az  (EU) 2021/2117 európai parlamenti és tanácsi rendelet 5.  cikk (6)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti 
kérelem esetén a  9. és 10.  §-ban foglalt előírásokat az  (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
51.  cikke szerinti működési alap tekintetében kell alkalmazni, azzal, hogy a  termelői szervezetnek a  2007.  évi 
XVII.  törvény szerinti ügyfél-azonosítóval rendelkező tagjai által termelt terméknek az  (EU)  2022/126 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 32.  cikkében hivatkozott referencia-időszakban forgalmazott értékét 
kell alapul venni az  európai uniós pénzügyi támogatás (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
52. cikk (2) bekezdésében hivatkozott felső korlátjának a kiszámítása során.”
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