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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 38/2022. (IX. 27.) MNB rendelete
a jegybanki alapkamat mértékéről

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következőket rendelem el:

1. §  A jegybanki alapkamat mértéke 13,00%.

2. § (1) Ez a rendelet 2022. szeptember 28-án lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 31/2022. (VIII. 30.) MNB rendelet.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 30/2022. (IX. 27.) AM rendelete
a pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítéssel és az elháríthatatlan külső okkal (vis maior) 
összefüggő egyes miniszteri rendeletek 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,
a 2. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés d) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés b) 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 pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről szóló 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet 
módosítása

1. §  A pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről szóló 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet [a  továbbiakban: 
51/2015. (IX. 7.) FM rendelet] 6. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„j) az  1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26.  cikkének (5)  bekezdése értelmében a  2021-es 
pénzügyi  évről átvitt előirányzatok visszatérítéséről szóló, 2021. november 26-i (EU)  2021/2091 bizottsági 
végrehajtási rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

2. §  Az 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet 1. § 3. pontjában az „a (EU) 2020/1769” szövegrész helyébe az „az (EU) 2021/2091” 
szöveg lép.

2. Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral 
összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet módosítása

3. §  Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a  vis maiorral összefüggő 
egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet [a továbbiakban: 94/2015. (XII. 23.) 
FM rendelet] 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 2022. év tekintetében az (1) bekezdés e) pontja szerinti aszály bekövetkezett vis maior eseménynek minősül 
a  2011.  évi CLXVIII.  törvény 12.  § (5)  bekezdése szerinti közlemény hatálya alá tartozó területek vonatkozásában. 
Az esemény bekövetkezésének igazolására a (4) és (5) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.”

4. §  A 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E  rendeletnek a  pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítéssel és az  elháríthatatlan külső okkal 
(vis  maior) összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2022. (IX. 27.) AM rendelettel 
[a  továbbiakban: 30/2022. (IX. 27.) AM rendelet] megállapított 3. § (6) bekezdését a 30/2022. (IX. 27.) AM rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

5. §  A 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 3. § (5) bekezdésében a „törvény” szövegrész helyébe a „törvény (a továbbiakban: 
2011. évi CLXVIII. törvény)” szöveg lép.
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3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati 
Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok 
(vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet módosítása

6. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az  Európai Tengerügyi és Halászati Alapból 
finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén 
alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet [a  továbbiakban: 57/2015. (XII. 23.) 
MvM rendelet] 3. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A 2022. év tekintetében az FMR. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti aszály bekövetkezett vis maior eseménynek 
minősül a  2011.  évi CLXVIII.  törvény 12.  § (5)  bekezdése szerinti közlemény hatálya alá tartozó területek 
vonatkozásában. Az  esemény bekövetkezésének igazolására az  (5) és (7)  bekezdésben foglaltakat nem kell 
alkalmazni.”

7. §  Az 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E  rendeletnek a  pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítéssel és az  elháríthatatlan külső okkal 
(vis  maior) összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2022. (IX. 27.) AM rendelettel 
[a  továbbiakban: 30/2022. (IX. 27.) AM rendelet] megállapított 3. § (8) bekezdését a 30/2022. (IX. 27.) AM rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

8. §  Az 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet 3. § (7) bekezdésében a „törvény” szövegrész helyébe a „törvény (a továbbiakban: 
2011. évi CLXVIII. törvény)” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

10. §  E rendelet 1.  §-a és 2.  §-a az  1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26.  cikkének (5)  bekezdése 
értelmében a  2021-es pénzügyi  évről átvitt előirányzatok visszatérítéséről szóló, 2021. november 26-i 
(EU) 2021/2091 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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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.”



6424 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 156. szám 

2. §  Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet a következő 7/A. alcímmel egészül ki:
„7/A. A 2022. december 31-én túlnyúló időszakra jóváhagyott operatív programokra vonatkozó 
rendelkezések
16/A.  § (1) Az  (EU) 2021/2117 európai parlamenti és tanácsi rendelet 5.  cikk (6)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti 
kérelem esetén a  11.  §-ban és a  16.  §-ban foglalt előírásoktól eltérően az  operatív programot vagy annak 
módosítását a minisztérium honlapján közzétett formátumban 2022. október 31-ig kell benyújtani.
(2) Az operatív programban éves bontásban tervezett beavatkozásokhoz az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 104. cikke szerinti stratégiai tervben (a továbbiakban: KAP stratégiai terv) foglaltaknak megfelelően 
beavatkozásonként ki kell választani az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet
a) 47.  cikke szerinti beavatkozástípust, a  47.  cikk (1)  bekezdés a), b), c) és i)  pontja szerinti beavatkozástípusok 
esetében a beavatkozás altípusát,
b) 46. cikke szerinti ágazati célkitűzést és
c) az érintett termékeket.
(3) A  kiválasztott beavatkozástípushoz vagy -altípushoz meg kell adni az  (EU)  2021/2115 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 7. cikke szerinti eredménymutatók értékét, valamint a következő adatokat (a továbbiakban együtt: 
mutató) a beavatkozás megvalósításának évei tekintetében:
a) beavatkozásonkénti összterület (hektárban), az alábbiak szerinti bontásban:
aa) az öntözött terület nettó növekedését eredményező öntözési beruházások,
ab) gyümölcsösök újratelepítése,
ac) zöld szüret,
ad) be nem takarítás,
ae) ökológiai termelés,
af ) integrált termelés,
ag) a víz jobb felhasználása és megfelelő kezelése,
ah) jobb talajmegőrzés,
ai) a biológiai sokféleség szempontjából kedvező élőhelyek létrehozása és fenntartása;
b) a beruházásokra vonatkozó minimális vízmegtakarítási célok százalékos aránya;
c) a végrehajtott energiaprojektek száma;
d) a visszanyert víz felhasználásának százalékos aránya és térfogata;
e) az  (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet 46. cikk h) és i) pontjában meghatározott promóciós, 
kommunikációs és forgalmazási beavatkozások száma célkitűzésenként.
(4) Minden egyes beavatkozáshoz a  beavatkozás megvalósításának  évei vonatkozásában meg kell adni annak 
tervezett éves költségét. Azon évek tekintetében, amelyekre mutató érték kerül megadásra, a tervezett költséget is 
fel kell tüntetni.
(5) Az  egyes beavatkozások elszámolási időszaka  éves vagy többéves lehet. Ha az  elszámolási időszak 
többéves, a  költségértékeket több  év vonatkozásában, a  mutatókhoz értéket pedig csak a  beavatkozás 
megvalósításának  évére kell megadni. Több  évben megvalósított beavatkozáshoz választott  éves elszámolási 
időszak esetén a megvalósítás minden évére meg kell adni költséget és mutató értéket is.
(6) Az  (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet 52. és 53.  cikke szerinti támogatás formája költség-
visszatérítés vagy egységköltség, a  választott beavatkozástípusnak vagy -altípusnak megfelelően. Egységköltség 
azon beavatkozástípusok vagy -altípusok esetében alkalmazandó, amelyekre a  minisztérium honlapján közzétett 
útmutató egységköltségeket határoz meg.
(7) Az operatív programhoz minden egyes beavatkozás esetében csatolni kell
a) az ágazati célkitűzések kiválasztásának indokolását;
b) annak bemutatását, hogy az adott beavatkozás hogyan járul hozzá közvetlenül a  taglétszám vagy az árbevétel 
megtartásához vagy növeléséhez;
c) a megadott mutatóérték kiszámításának módját; és
d) ha az  operatív program vagy az  operatív program módosításának elfogadása iránti kérelem benyújtása  évére 
vagy az azt követő évre a beavatkozásnak költsége van,
da) a beavatkozás részletes leírását,
db) a  célkitűzés megvalósítása szempontjából figyelembe veendő technikai paramétereket tartalmazó szakmai 
indokolást,
dc) a felmerülő költségnemeket is tartalmazó költségvetést, valamint
dd) a költségek alátámasztását és indokolását.
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(8) A költségek alátámasztásánál egységköltség támogatási forma esetén a beavatkozás költségének kalkulációját 
az egységköltségekre kell alapozni. Költségelszámolás esetén csatolni kell a 12. § (3)–(7) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően a szokásos piaci ár alátámasztását és a beavatkozás teljes költségének számítási módját.
(9) Az operatív programot vagy az operatív program módosítását az elfogadására irányuló kérelem mellékleteként 
elektronikus adathordozón kell benyújtani a minisztériumhoz.
(10) A kérelem elbírálására az ügyintézési határidő kilencven nap, amely az ügy összes iratának a minisztériumhoz 
történő megérkezését követő munkanapon kezdődik. A  hiányos kérelem kiegészítésére a  miniszter hiánypótlási 
felhívást bocsáthat ki, amelynek időtartamát egy alkalommal meghosszabbíthatja.”

3. §  Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 16. alcíme a következő 27/A. §-sal egészül ki:
„27/A.  § (1) Az  (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet 53.  cikke szerinti nemzeti pénzügyi 
támogatást (a  továbbiakban: nemzeti pénzügyi támogatás) az  operatív programban foglalt beavatkozásokra kell 
fordítani.
(2) A nemzeti pénzügyi támogatást a felmerült költségeknek az operatív program uniós támogatásával megegyező 
arányú finanszírozására lehet fordítani.
(3) A  nemzeti pénzügyi támogatás aránya az  operatív program keretében felmerült költségek 80%-ára emelkedik 
a 27. § (4b) bekezdésében foglalt feltétel teljesítése esetén.”

4. §  Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 34. §-a a következő g)–i) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„g) a  közös agrárpolitika keretében a  tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) 
nyújtott, az  Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
(EMVA) által  finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az  1305/2013/EU és  
az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 42–53. cikke,
h) a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, 
a  mezőgazdasági termékek és az  élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az  ízesített 
borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról 
szóló 251/2014/EU rendelet és az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról 
szóló 228/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2117 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 5. cikke és
i) az  (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  tagállamok 2023–2027-es, az  említett rendelet 
szerinti KAP stratégiai tervében kidolgozandó egyes beavatkozástípusokra vonatkozó kiegészítő követelményekkel, 
valamint a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra (GAEC) vonatkozó 1. szabványra irányadó szabályokkal történő 
kiegészítéséről szóló, 2021. december 7-i (EU) 2022/126 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 11–35. cikke”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

5. §  Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 27. § (3) bekezdésében az „október 31-éig” szövegrész helyébe a „november 15-éig” 
szöveg lép.

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

7. §  Ez a rendelet
a) a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a  922/72/EGK, a  234/79/EGK, 

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) a  közös agrárpolitika keretében a  tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) 
nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
(EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az  1305/2013/EU 
és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 42–53. cikke,
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c) a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, 
a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az ízesített 
borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet és az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések 
megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2021. december 2-i (EU)  2021/2117 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke,

d) az  (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  tagállamok 2023–2027-es, az  említett 
rendelet szerinti KAP stratégiai tervében kidolgozandó egyes beavatkozástípusokra vonatkozó kiegészítő 
követelményekkel, valamint a  jó mezőgazdasági és környezeti állapotra (GAEC) vonatkozó 1.  szabványra 
irányadó szabályokkal történő kiegészítéséről szóló, 2021. december 7-i (EU) 2022/126 felhatalmazáson 
alapuló bizottsági rendelet 11–35. cikke

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 37/2022. (IX. 27.) OGY határozata
a Nemzeti Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról*

 1. Az Országgyűlés a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 20. §-a alapján

a) a Nemzeti Választási Bizottság tagjának
 dr. Cservák Csabát,
 dr. Kicsi Zselyke Borbálát,
 dr. Lehel Zoltán Zsoltot,
 dr. Réthelyi Zoltán Attilát,
 dr. Sasvári Róbert Lászlót,
 dr. Szabó László Leventét,
 dr. Szalay Tamás Károlyt,

b) a Nemzeti Választási Bizottság póttagjának – a következő sorrend szerint –
 dr. Szabó Istvánt,
 dr. Tóth Norbertet,
 dr. Gerencsér Balázs Szabolcsot

megválasztja.

 2. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Hiszékeny Dezső s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2022. szeptember 26-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 38/2022. (IX. 27.) OGY határozata
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 
11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról*

 1.  Az  Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló  
11/2022. (V. 2.) OGY határozat (a továbbiakban: OGY határozat) 1. pontja a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

az Európai ügyek bizottságába
Bedő Dávid (Momentum) helyett
Fekete-Győr Andrást (Momentum),

a Honvédelmi és rendészeti bizottságba
Novák Elődöt (Mi Hazánk),

az Igazságügyi bizottságba
Szabó Hajnalka (Jobbik) korábban megüresedett tagsági helyére
Ander Balázst (Jobbik),

a Költségvetési bizottságba
Szabó Hajnalka (Jobbik) korábban megüresedett tagsági helyére
Ander Balázst (Jobbik),

a Külügyi bizottságba
Tompos Márton Kristófot (Momentum)

a bizottság tagjává megválasztja.

 2.  Az OGY határozat 2. pontja a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés a Törvényalkotási bizottságba
Végh Noémi (Jobbik) korábban megüresedett tagsági helyére
Dudás Róbertet (Jobbik)

a bizottság tagjává megválasztja.

 3.  Az OGY határozat 4. pontja a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés
a Költségvetési bizottságba
Szabó Hajnalka (Jobbik) korábban megüresedett alelnöki helyére
Ander Balázst (Jobbik),

a Népjóléti bizottságba
Horváth László (Fidesz) helyett
dr. Pesti Imrét (Fidesz)

a bizottság alelnökévé megválasztja.

 4.  Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Hiszékeny Dezső s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2022. szeptember 26-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 39/2022. (IX. 27.) OGY határozata
Fekete-Győr András országgyűlési képviselő mentelmi ügyében*

Az Országgyűlés Fekete-Győr András országgyűlési képviselő mentelmi jogát a  Pesti Központi Kerületi Bíróság 
6.B.21.073/2020/67. számú átiratával érintett ügyben felfüggeszti.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Hiszékeny Dezső s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 40/2022. (IX. 27.) OGY határozata
Hajnal Miklós országgyűlési képviselő mentelmi ügyében**

Az Országgyűlés Hajnal Miklós országgyűlési képviselő mentelmi jogát a  Kecskeméti Járásbíróság 
26.Bpk.655/2022/7. számú átiratával érintett ügyben felfüggeszti.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Hiszékeny Dezső s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 41/2022. (IX. 27.) OGY határozata
Hegedüs Andrea országgyűlési képviselő mentelmi ügyében***

Az Országgyűlés Hegedüs Andrea országgyűlési képviselő mentelmi jogát a  Miskolci Járásbíróság 
14.B.1107/2021/28. számú átiratával érintett ügyben felfüggeszti.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Hiszékeny Dezső s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

  * A határozatot az Országgyűlés a 2022. szeptember 26-i ülésnapján fogadta el.
 ** A határozatot az Országgyűlés a 2022. szeptember 26-i ülésnapján fogadta el.
*** A határozatot az Országgyűlés a 2022. szeptember 26-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 42/2022. (IX. 27.) OGY határozata
Jakab Péter országgyűlési képviselő mentelmi ügyében*

Az Országgyűlés Jakab Péter országgyűlési képviselő mentelmi jogát a  Miskolci Járásbíróság 
22.Bpk.759/2022/8. számú átiratával érintett ügyben nem függeszti fel.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Hiszékeny Dezső s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 43/2022. (IX. 27.) OGY határozata
Jakab Péter országgyűlési képviselő mentelmi ügyében**

Az Országgyűlés Jakab Péter országgyűlési képviselő mentelmi jogát a  Pesti Központi Kerületi Bíróság 
13.Bpk.41.505/2022/3-I. számú átiratával érintett ügyben nem függeszti fel.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Hiszékeny Dezső s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 44/2022. (IX. 27.) OGY határozata
Orosz Anna országgyűlési képviselő mentelmi ügyében***

Az Országgyűlés Orosz Anna országgyűlési képviselő mentelmi jogát a  Kecskeméti Járásbíróság 
26.Bpk.655/2022/7. számú átiratával érintett ügyben felfüggeszti.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Hiszékeny Dezső s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

  * A határozatot az Országgyűlés a 2022. szeptember 26-i ülésnapján fogadta el.
 ** A határozatot az Országgyűlés a 2022. szeptember 26-i ülésnapján fogadta el.
*** A határozatot az Országgyűlés a 2022. szeptember 26-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 45/2022. (IX. 27.) OGY határozata
Pócs János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében*

Az Országgyűlés Pócs János országgyűlési képviselő mentelmi jogát a  Szegedi Járásbíróság 
19.Bpk.2201/2021/12. számú átiratával érintett ügyben nem függeszti fel.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Hiszékeny Dezső s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 46/2022. (IX. 27.) OGY határozata
Tóth Endre országgyűlési képviselő mentelmi ügyében**

Az Országgyűlés Tóth Endre országgyűlési képviselő mentelmi jogát a  Kecskeméti Járásbíróság 
26.Bpk.655/2022/7. számú átiratával érintett ügyben felfüggeszti.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Hiszékeny Dezső s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

 * A határozatot az Országgyűlés a 2022. szeptember 26-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2022. szeptember 26-i ülésnapján fogadta el.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
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