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38/2022. (XII. 27.) AM rendelet A természetvédelmi területek és tájvédelmi körzet létesítéséről, valamint 
természetvédelmi kezelő kijelöléséről szóló 6/1990. (III. 31.)  
KVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10282

39/2022. (XII. 27.) AM rendelet A Székesfehérvári homokbánya Természetvédelmi Terület létesítéséről 
és a Hansági Tájvédelmi Körzet bővítéséről, valamint természetvédelmi 
kezelők kijelöléséről szóló 2/1990. (XI. 21.) KTM rendeletnek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról 10282

40/2022. (XII. 27.) AM rendelet A Lankóci-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről és fokozott 
védettség megszüntetéséről szóló 3/1991. (II. 28.) KTM rendeletnek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról 10283

41/2022. (XII. 27.) AM rendelet A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet létesítéséről és a természetvédelmi 
kezelő megnevezéséről szóló 9/1991. (IV. 26.) KTM rendeletnek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról 10283

42/2022. (XII. 27.) AM rendelet A Cserebökényi puszták Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 18/1991. 
(XII. 24.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10283

43/2022. (XII. 27.) AM rendelet A Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 8/1992. 
(III. 25.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10284

44/2022. (XII. 27.) AM rendelet A Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 19/1992.  
(XI. 6.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10284

45/2022. (XII. 27.) AM rendelet A Pilisi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és egyes területeinek fokozottan 
védetté nyilvánításáról szóló 20/1992. (XI. 6.) KTM rendeletnek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról 10284

46/2022. (XII. 27.) AM rendelet A Somló Tájvédelmi Körzet létesítéséről és egyes területeinek 
fokozottan védetté nyilvánításáról szóló 8/1993. (III. 9.) KTM rendeletnek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról 10285

47/2022. (XII. 27.) AM rendelet A Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 16/1993. (IV. 7.)  
KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10285

48/2022. (XII. 27.) AM rendelet A Sárosfői Halastavak Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 
28/1993. (XI. 23.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról 10285

49/2022. (XII. 27.) AM rendelet A Sóstó-legelő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 15/1994. 
(IV. 29.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10286

50/2022. (XII. 27.) AM rendelet A Rácalmási-szigetek Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 
5/1996. (IV. 17.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról 10286
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51/2022. (XII. 27.) AM rendelet A Rétszilasi-tavak Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 25/1996. 
(X. 9.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10286

52/2022. (XII. 27.) AM rendelet A Körös-Maros Nemzeti Park létesítéséről szóló 3/1997. (I. 8.)  
KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10287

53/2022. (XII. 27.) AM rendelet A Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet bővítéséről és a Vajai-tó 
Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 3/1996. (IV. 17.)  
KTM rendelet módosításáról szóló 22/1997. (VIII. 1.) KTM rendeletnek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról 10287

54/2022. (XII. 27.) AM rendelet A Pécselyi-medence Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 23/1997. 
(VIII. 1.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10288

55/2022. (XII. 27.) AM rendelet A Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 26/1997.  
(VIII. 1.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10288

56/2022. (XII. 27.) AM rendelet Az élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról szóló 
56/1997. (VIII. 14.) FM–IKIM–NM együttes rendeletnek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról 10288

57/2022. (XII. 27.) AM rendelet A Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 19/1998. 
(VI. 25.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10289

58/2022. (XII. 27.) AM rendelet A Körös–Maros Nemzeti Park bővítéséről szóló 4/1999. (V. 5.)  
KöM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10289

59/2022. (XII. 27.) AM rendelet A Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 11/1999.  
(X. 29.) KöM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10290

60/2022. (XII. 27.) AM rendelet A Tiszakürti Arborétum Természetvédelmi Terület országos jelentőségű 
védett természeti területté történő átminősítéséről szóló 21/2000. 
(VIII. 31.) KöM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10290

61/2022. (XII. 27.) AM rendelet A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól 
szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról 10290

62/2022. (XII. 27.) AM rendelet A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan 
védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben 
természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok 
közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletnek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról 10291

63/2022. (XII. 27.) AM rendelet Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. 
(I. 23.) KöM–FVM együttes rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról 10292

64/2022. (XII. 27.) AM rendelet Az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas 
maradékanyagok monitoring vizsgálati rendjéről szóló 10/2002.  
(I. 23.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10292
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65/2022. (XII. 27.) AM rendelet A szarvasmarhák fertőző rhinotracheitise elleni mentesítés szabályairól 
szóló 19/2002. (III. 8.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról 10293

66/2022. (XII. 27.) AM rendelet A szarvasmarhák enzootikus leukózisától való mentesítés szabályairól 
szóló 21/2002. (III. 20.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról 10293

67/2022. (XII. 27.) AM rendelet A bovin somatotropin és egyéb biotechnológiai úton előállított 
somatotropinok forgalomba hozatalának tilalmáról szóló 25/2002. 
(IV. 12.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10294

68/2022. (XII. 27.) AM rendelet Az afrikai lópestis megelőzéséről és leküzdéséről szóló 31/2002.  
(IV. 19.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10294

69/2022. (XII. 27.) AM rendelet A szalmonellózis és a baromfitífusz elleni védekezésről és a mentesség 
megtartásáról szóló 49/2002. (V. 24.) FVM rendeletnek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról 10295

70/2022. (XII. 27.) AM rendelet Az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, 
valamint behozatalának és kivitelének állategészségügyi feltételeiről 
szóló 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról 10295

71/2022. (XII. 27.) AM rendelet A klasszikus sertéspestis elleni védekezésről szóló 75/2002. (VIII. 16.)  
FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10296

72/2022. (XII. 27.) AM rendelet A zoonózisok elleni védekezés állategészségügyi feladatairól szóló 
81/2002. (IX. 4.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról 10296

73/2022. (XII. 27.) AM rendelet A ló fertőző arteritise elleni védekezésről szóló 7/2003. (II. 4.)  
FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10297

74/2022. (XII. 27.) AM rendelet A sertések hólyagos betegsége elleni védekezés szabályairól szóló 
14/2003. (II. 14.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról 10297

75/2022. (XII. 27.) AM rendelet A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003.  
(IV. 26.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10298

76/2022. (XII. 27.) AM rendelet A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek 
megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendeletnek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról 10298

77/2022. (XII. 27.) AM rendelet A vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló 75/2003. (VII. 4.)  
FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10299

78/2022. (XII. 27.) AM rendelet Az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.)  
FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10299

79/2022. (XII. 27.) AM rendelet Az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.)  
FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10300

80/2022. (XII. 27.) AM rendelet A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba 
hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendeletnek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról 10300
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81/2022. (XII. 27.) AM rendelet A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról 
szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról 10301

82/2022. (XII. 27.) AM rendelet Az állati eredetű termékek Európai Unión belüli kereskedelmének 
állategészségügyi ellenőrzéséről szóló 52/2004. (IV. 24.) FVM rendeletnek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról 10302

83/2022. (XII. 27.) AM rendelet A harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt 
termékek állategészségügyi ellenőrzéséről szóló 53/2004. (IV. 24.)  
FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10302

84/2022. (XII. 27.) AM rendelet Az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével 
kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről 
szóló 54/2004. (IV. 24.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról 10303

85/2022. (XII. 27.) AM rendelet A harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt 
állatok állategészségügyi ellenőrzésének szabályairól szóló 55/2004. 
(IV. 24.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10303

86/2022. (XII. 27.) AM rendelet A természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal 
dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba 
hozatalának szabályairól szóló 65/2004. (IV. 27.) FVM–ESZCSM–GKM 
együttes rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10304

87/2022. (XII. 27.) AM rendelet A gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.)  
FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10304

88/2022. (XII. 27.) AM rendelet A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának 
engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, 
jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.)  
FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10305

89/2022. (XII. 27.) AM rendelet Az állatok és állati eredetű termékek bizonyítványainak kiállításáról szóló  
128/2004. (VIII. 19.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról 10305

90/2022. (XII. 27.) AM rendelet Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek előállítására, 
feldolgozására, forgalmazására és behozatalára vonatkozó 
állategészségügyi követelmények megállapításáról szóló  
19/2005. (III. 22.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról 10306

91/2022. (XII. 27.) AM rendelet A ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésről szóló 23/2005.  
(III. 23.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10306

92/2022. (XII. 27.) AM rendelet Az egyes géntechnológiával módosított takarmányok behozataláról és 
forgalomba hozataláról szóló 31/2006. (IV. 29.) FVM–GKM–PM együttes 
rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 
módosításáról 10307

93/2022. (XII. 27.) AM rendelet A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról 
és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendeletnek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról 10308
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94/2022. (XII. 27.) AM rendelet Az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és 
ellenőrzéséről szóló 37/2006. (V. 18.) FVM rendeletnek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról 10308

95/2022. (XII. 27.) AM rendelet Az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszer-higiéniai 
szabályokról szóló 66/2006. (IX. 15.) FVM rendeletnek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról 10309

96/2022. (XII. 27.) AM rendelet A géntechnológiával módosított, a hagyományos, valamint az ökológiai 
gazdálkodással termesztett növények egymás mellett folytatott 
termesztéséről szóló 86/2006. (XII. 23.) FVM rendeletnek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról 10309

97/2022. (XII. 27.) AM rendelet A szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba 
hozataláról szóló 87/2006. (XII. 28.) FVM rendeletnek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról 10310

98/2022. (XII. 27.) AM rendelet Az egyes növényvédő szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával 
kapcsolatban külföldön szerzett szakmai gyakorlaton alapuló képesítés 
elismerésének részletes szabályairól szóló 8/2007. (I. 31.)  
FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10310

99/2022. (XII. 27.) AM rendelet Az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés 
helyén történő élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről 
szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM–EüM együttes rendeletnek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról 10311

100/2022. (XII. 27.) AM rendelet Az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai 
feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. 
(VII. 26.) FVM–EüM–SZMM együttes rendeletnek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról 10311

101/2022. (XII. 27.) AM rendelet Egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 
szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról 10312

102/2022. (XII. 27.) AM rendelet A madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007. 
(XII. 4.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10312

103/2022. (XII. 27.) AM rendelet Az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól szóló 
12/2008. (II. 14.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról 10313

104/2022. (XII. 27.) AM rendelet A nyers tej vizsgálatáról szóló 16/2008. (II. 15.) FVM–SZMM együttes 
rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 
módosításáról 10314

105/2022. (XII. 27.) AM rendelet A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély 
összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.)  
FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10314

106/2022. (XII. 27.) AM rendelet A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. 
(IV. 11.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10314

107/2022. (XII. 27.) AM rendelet Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról 
szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról 10315



10278 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 215. szám 

 Tartalomjegyzék

108/2022. (XII. 27.) AM rendelet A minőségi pontytenyészet programban való részvétel csekély összegű 
támogatásról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendeletnek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról 10315

109/2022. (XII. 27.) AM rendelet Az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelmére 
vonatkozó 1/2005/EK rendelet végrehajtásáról szóló 88/2008.  
(VII. 18.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10316

110/2022. (XII. 27.) AM rendelet Az állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló 113/2008.  
(VIII. 30.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10316

111/2022. (XII. 27.) AM rendelet A tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó 
állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló 
egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló 
127/2008. (IX. 29.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról 10317

112/2022. (XII. 27.) AM rendelet A sertésállományok Aujeszky-betegségtől való mentesítésének 
szabályairól és a mentesség fenntartásáról szóló 30/2009. (III. 27.)  
FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10317

113/2022. (XII. 27.) AM rendelet A kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól szóló 31/2009.  
(III. 27.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10318

114/2022. (XII. 27.) AM rendelet A tájfajták állami elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és 
forgalmazási feltételeiről szóló 104/2009. (VIII. 5.) FVM rendeletnek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról 10318

115/2022. (XII. 27.) AM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások 
részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendeletnek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról 10319

116/2022. (XII. 27.) AM rendelet A gabona és rizs intervenciójáról szóló 140/2009. (X. 29.)  
FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10319

117/2022. (XII. 27.) AM rendelet A Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól szóló 163/2009. 
(XI. 27.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10320

118/2022. (XII. 27.) AM rendelet A fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való 
védekezésről, illetve leküzdésükről szóló 179/2009. (XII. 29.)  
FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10320

119/2022. (XII. 27.) AM rendelet A talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről 
szóló 181/2009. (XII. 30.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról 10321

120/2022. (XII. 27.) AM rendelet A tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről 
szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról 10321

121/2022. (XII. 27.) AM rendelet A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.)  
FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10322
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122/2022. (XII. 27.) AM rendelet A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről 
szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról 10322

123/2022. (XII. 27.) AM rendelet A növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve 
azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok 
határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről szóló 66/2010. 
(V. 12.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10323

124/2022. (XII. 27.) AM rendelet Az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos 
adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről szóló 3/2010. (VII. 5.)  
VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 
módosításáról 10323

125/2022. (XII. 27.) AM rendelet Az arborétumok jegyzékéről szóló 19/2011. (III. 16.) VM rendeletnek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról 10323

126/2022. (XII. 27.) AM rendelet Az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai 
feltételeiről szóló 43/2011. (V. 26.) VM rendeletnek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról 10324

127/2022. (XII. 27.) AM rendelet A zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, 
valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről 
szóló 65/2011. (VII. 11.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról 10324

128/2022. (XII. 27.) AM rendelet Az élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének szabályairól 
szóló 67/2011. (VII. 13.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról 10325

129/2022. (XII. 27.) AM rendelet A gyümölcs tájfajták állami elismeréséről, valamint szaporítóanyagaik 
előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 27/2012. (III. 24.)  
VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 
módosításáról 10325

130/2022. (XII. 27.) AM rendelet A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre 
vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. 
(V. 8.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10326

131/2022. (XII. 27.) AM rendelet A takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és 
felhasználásának egyes szabályairól szóló 65/2012. (VII. 4.)  
VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 
módosításáról 10326

132/2022. (XII. 27.) AM rendelet A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek 
kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) 
VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 
módosításáról 10327

133/2022. (XII. 27.) AM rendelet Az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól 
szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról 10327

134/2022. (XII. 27.) AM rendelet A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási 
követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, 
jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló  
34/2013. (V. 14.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról 10328
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135/2022. (XII. 27.) AM rendelet Az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő 
állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendeletnek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról 10328

136/2022. (XII. 27.) AM rendelet A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról 
szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról 10329

137/2022. (XII. 27.) AM rendelet A sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi 
tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről szóló 3/2014. (I. 16.) 
VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 
módosításáról 10329

138/2022. (XII. 27.) AM rendelet A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő 
juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. 
(XI. 25.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról 10330

139/2022. (XII. 27.) AM rendelet A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes 
feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendeletnek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról 10330

140/2022. (XII. 27.) AM rendelet A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről 
szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról 10331

141/2022. (XII. 27.) AM rendelet A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának 
állategészségügyi feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 30.) FM rendeletnek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról 10331

142/2022. (XII. 27.) AM rendelet A termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.)  
FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 
módosításáról 10331

143/2022. (XII. 27.) AM rendelet Az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati 
úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes 
szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendeletnek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról 10332

144/2022. (XII. 27.) AM rendelet A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés 
támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendeletnek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról 10332

145/2022. (XII. 27.) AM rendelet Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi 
fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.)  
FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 
módosításáról 10333

146/2022. (XII. 27.) AM rendelet A mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis feletti rendelkezési 
jogról és az abból származó adatok kezeléséről, valamint az időjárási 
kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével  
kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére szolgáló pénzforrás 
felhasználásáról szóló 36/2017. (VII. 6.) FM rendeletnek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról 10333

147/2022. (XII. 27.) AM rendelet A földminősítés részletes szabályairól szóló 47/2017. (IX. 29.)  
FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 
módosításáról 10334

148/2022. (XII. 27.) AM rendelet A zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.)  
FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 
módosításáról 10335
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149/2022. (XII. 27.) AM rendelet A termésbecslésről, állapotminősítésről, valamint a mezőgazdasági 
munkák állásáról szóló jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatásról 
szóló 5/2018. (II. 23.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról 10335

150/2022. (XII. 27.) AM rendelet A víziszárnyas-feldolgozói termékpályát érintő madárinfluenza miatti 
veszteségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás feltételeiről 
szóló 16/2018. (VII. 12.) AM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról 10336

151/2022. (XII. 27.) AM rendelet A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről 
szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról 10336

152/2022. (XII. 27.) AM rendelet A méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe 
vehető csekély összegű támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.)  
AM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 
módosításáról 10337

153/2022. (XII. 27.) AM rendelet A haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról 
szóló 39/2019. (VIII. 23.) AM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról 10337

154/2022. (XII. 27.) AM rendelet Az állattenyésztés részletes szabályairól szóló 45/2019. (IX. 25.)  
AM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 
módosításáról 10337

155/2022. (XII. 27.) AM rendelet Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 
15/2021. (III. 31.) AM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról 10338

156/2022. (XII. 27.) AM rendelet Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V. 5.)  
AM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 
módosításáról 10338

157/2022. (XII. 27.) AM rendelet Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük 
való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti 
programok 2021. és 2022. évi finanszírozásának szabályairól és egyes 
agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 17/2022. (VI. 30.) 
AM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 
módosításáról 10339

158/2022. (XII. 27.) AM rendelet Egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 10339

159/2022. (XII. 27.) AM rendelet Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével 
kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 
148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosításáról 10345

160/2022. (XII. 27.) AM rendelet A szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de 
minimis) támogatásról szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet és a baromfi 
ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 
11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosításáról 10351

161/2022. (XII. 27.) AM rendelet Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis 
támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet és az orosz–ukrán 
konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és 
élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás 
igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.)  
AM rendelet módosításáról 10354
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 38/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a természetvédelmi területek és tájvédelmi körzet létesítéséről, valamint természetvédelmi kezelő 
kijelöléséről szóló 6/1990. (III. 31.) KVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 
módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (2)  bekezdés 3.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 9.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A természetvédelmi területek és tájvédelmi körzet létesítéséről, valamint természetvédelmi kezelő kijelöléséről 
szóló 6/1990. (III. 31.) KVM rendelet
a) 1. számú mellékletében a „Csongrád megye” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád vármegye” szöveg,
b) 2. számú mellékletében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 39/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a Székesfehérvári homokbánya Természetvédelmi Terület létesítéséről és a Hansági Tájvédelmi Körzet 
bővítéséről, valamint természetvédelmi kezelők kijelöléséről szóló 2/1990. (XI. 21.) KTM rendeletnek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (2)  bekezdés 3.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 9.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Székesfehérvári homokbánya Természetvédelmi Terület létesítéséről és a Hansági Tájvédelmi Körzet bővítéséről, 
valamint természetvédelmi kezelők kijelöléséről szóló 2/1990. (XI. 21.) KTM rendelet Mellékletében a  „megye” 
szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 40/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a Lankóci-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről és fokozott védettség megszüntetéséről szóló  
3/1991. (II. 28.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A természet védelméről szóló 1996.  évi LIII.  törvény 85.  § (2)  bekezdés 3.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 9.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Lankóci-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről és fokozott védettség megszüntetéséről szóló 3/1991. (II. 28.) 
KTM rendelet Mellékletében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 41/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet létesítéséről és a természetvédelmi kezelő megnevezéséről szóló 
9/1991. (IV. 26.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (2)  bekezdés 3.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 9.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet létesítéséről és a  természetvédelmi kezelő megnevezéséről szóló  
9/1991. (IV. 26.) KTM rendelet 1. számú mellékletében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 42/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a Cserebökényi puszták Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 18/1991. (XII. 24.) KTM rendeletnek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (2)  bekezdés 3.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 9.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Cserebökényi puszták Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 18/1991. (XII. 24.) KTM rendelet Mellékletében 
a „Csongrád megye” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád vármegye” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 43/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 8/1992. (III. 25.) KTM rendeletnek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (2)  bekezdés 3.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 9.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 8/1992. (III. 25.) KTM rendelet Mellékletében a „megye” 
szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 44/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 19/1992. (XI. 6.) KTM rendeletnek  
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (2)  bekezdés 3.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 9.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 19/1992. (XI. 6.) KTM rendelet Mellékletében a  „MEGYE” 
szövegrészek helyébe a „VÁRMEGYE” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 45/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a Pilisi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és egyes területeinek fokozottan védetté nyilvánításáról szóló  
20/1992. (XI. 6.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (2)  bekezdés 3.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 9.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Pilisi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és egyes területeinek fokozottan védetté nyilvánításáról szóló 20/1992. (XI. 6.) 
KTM rendelet Mellékletében a „MEGYE” szövegrészek helyébe a „VÁRMEGYE” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 46/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a Somló Tájvédelmi Körzet létesítéséről és egyes területeinek fokozottan védetté nyilvánításáról szóló 
8/1993. (III. 9.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (2)  bekezdés 3.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 9.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Somló Tájvédelmi Körzet létesítéséről és egyes területeinek fokozottan védetté nyilvánításáról szóló 8/1993. (III. 9.) 
KTM rendelet 1. számú mellékletében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 47/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 16/1993. (IV. 7.) KTM rendeletnek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (2)  bekezdés 3.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 9.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 16/1993. (IV. 7.) KTM rendelet 1. számú mellékletében  
a „MEGYE” szövegrészek helyébe a „VÁRMEGYE” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 48/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a Sárosfői Halastavak Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 28/1993. (XI. 23.) KTM rendeletnek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (2)  bekezdés 3.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 9.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Sárosfői Halastavak Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 28/1993. (XI. 23.) KTM rendelet Mellékletében 
a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 49/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a Sóstó-legelő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 15/1994. (IV. 29.) KTM rendeletnek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (2)  bekezdés 3.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 9.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Sóstó-legelő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 15/1994. (IV. 29.) KTM rendelet 1.  §-ában a „megyei” 
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 50/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a Rácalmási-szigetek Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 5/1996. (IV. 17.) KTM rendeletnek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (2)  bekezdés 3.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 9.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Rácalmási-szigetek Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 5/1996. (IV. 17.) KTM rendelet Mellékletében 
a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 51/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a Rétszilasi-tavak Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 25/1996. (X. 9.) KTM rendeletnek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (2)  bekezdés 3.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 9.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Rétszilasi-tavak Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 25/1996. (X. 9.) KTM rendelet Mellékletében a „megye” 
szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 52/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a Körös-Maros Nemzeti Park létesítéséről szóló 3/1997. (I. 8.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (2)  bekezdés 3.  pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 9.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Körös-Maros Nemzeti Park létesítéséről szóló 3/1997. (I. 8.) KTM rendelet 1.  §-ában, valamint 1. és 2. számú 
mellékletében
a) a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg,
b) a „Csongrád” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 53/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet bővítéséről és a Vajai-tó Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 
3/1996. (IV. 17.) KTM rendelet módosításáról szóló 22/1997. (VIII. 1.) KTM rendeletnek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (2)  bekezdés 3.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 9.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet bővítéséről és a  Vajai-tó Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 
3/1996.  (IV.  17.) KTM rendelet módosításáról szóló 22/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet Mellékletében a  „megye” 
szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 54/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a Pécselyi-medence Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 23/1997. (VIII. 1.) KTM rendeletnek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (2)  bekezdés 3.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 9.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Pécselyi-medence Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 23/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet 1. számú mellékletében 
a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 55/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 26/1997. (VIII. 1.) KTM rendeletnek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (2)  bekezdés 3.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 9.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 26/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet Mellékletében a  „megye” 
szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 56/2022. (XII. 27.) AM rendelete
az élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról szóló 56/1997. (VIII. 14.) FM–IKIM–NM együttes 
rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról szóló 56/1997. (VIII. 14.) FM–IKIM–NM együttes 
rendelet
a) 4. § (2) bekezdésében és 6. § c)–e) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 6. § f ) pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 57/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 19/1998. (VI. 25.) KTM rendeletnek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (2)  bekezdés 3.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 9.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 19/1998. (VI. 25.) KTM rendelet
a) 1. §-ában a „megyében” szövegrészek helyébe a „vármegyében” szöveg,
b) 1. számú mellékletében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 58/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a Körös–Maros Nemzeti Park bővítéséről szóló 4/1999. (V. 5.) KöM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (2)  bekezdés 3.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 9.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Körös–Maros Nemzeti Park bővítéséről szóló 4/1999. (V. 5.) KöM rendelet Mellékletében
a) a „Békés megye” szövegrész helyébe a „Békés vármegye” szöveg,
b) a „Csongrád megye” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád vármegye” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 59/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 11/1999. (X. 29.) KöM rendeletnek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (2)  bekezdés 3.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 9.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 11/1999. (X. 29.) KöM rendelet 1. és 2. számú mellékletében 
a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 60/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a Tiszakürti Arborétum Természetvédelmi Terület országos jelentőségű védett természeti területté történő 
átminősítéséről szóló 21/2000. (VIII. 31.) KöM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (2)  bekezdés 3.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 9.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Tiszakürti Arborétum Természetvédelmi Terület országos jelentőségű védett természeti területté történő 
átminősítéséről szóló 21/2000. (VIII. 31.) KöM rendelet 3.  §-ában és Mellékletének 3.1.  pontjában a  „Megyei” 
szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 61/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló  
7/2001. (I. 17.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 4., 6. és 7.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
a) 1. § 11. pontjában

aa) a „megyére” szövegrész helyébe a „vármegyére” szöveg,
ab) a „megyékre” szövegrész helyébe a „vármegyékre” szöveg,

b) 18. § (1) bekezdésében a „megyére” szövegrészek helyébe a „vármegyére” szöveg,
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c) 18.  § (1), (2), (4) és (6)  bekezdésében, 19.  § (3)  bekezdésében, 20.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 
20. § (4) bekezdésében, 21. § (2) bekezdésében, 22. § (2) és (7) bekezdésében, 23. § (1) bekezdésében, 24. § 
(1) bekezdés nyitó szövegrészében, 24. § (2)–(4) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 7. számú melléklet 
1.1.15.1.2.  pont nyitó szövegrészében, 1.1.15.1.3.  alpontjában, 1.1.15.3.2.  pont nyitó szövegrészében, 
1.1.15.4.  pont b) és h)  alpontjában, 1.1.15.6.4.  alpontjában, 1.1.16.1.2.  pont nyitó szövegrészében, 
1.1.16.1.3.  alpontjában, 1.1.16.3.2.  pont nyitó szövegrészében, 1.1.16.4.  pont b) és h)  alpontjában, 
1.1.16.6.4.  alpontjában, 1.2.7.1.2.  pont nyitó szövegrészében, 1.2.7.3.2 pont a)  alpontjában, 1.2.7.5.  pont 
nyitó szövegrészében, 1.2.7.7.4.  alpontjában, 1.2.7.8.1.  alpont nyitó szövegrészében, 1.2.7.10.  alpontjában, 
1.4.1.2.11.  pont b)  alpontjában és 23. számú melléklet III.  pontjában a  „megyei” szövegrész helyébe 
a „vármegyei” szöveg,

d) 18.  § (5)  bekezdésében, 19.  § (1)  bekezdésében, 20.  § (1)  bekezdésében, 25.  § (1) és (2)  bekezdésében, 
valamint 7. számú melléklet 1.2.7.7.5. alpontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,

e) 20. § (1) bekezdésében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg,
f ) 60. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében

fa) a „megyéből” szövegrész helyébe a „vármegyéből” szöveg,
fb) a „megyébe” szövegrész helyébe a „vármegyébe” szöveg,

g) 14. számú mellékletében
ga) a „Megye” szövegrész helyébe a „Vármegye” szöveg,
gb) a „Csongrád” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád” szöveg,

h) 25. számú melléklet 4. pontjában a „megyére” szövegrész helyébe a „vármegyére” szöveg,
i) 28. számú melléklet 3. pont 3.1. alpontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 62/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint 
az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 
13/2001. (V. 9.) KöM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 5. és 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 9.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai 
Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.)  
KöM rendelet 4/A. § (7) bekezdésében
a) a „Csongrád” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád” szöveg,
b) a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 63/2022. (XII. 27.) AM rendelete
az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM–FVM együttes 
rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (3)  bekezdés 2.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. és 9. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM–FVM együttes rendelet
a) 4.  § (3)  bekezdésében az  „az illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatási hatáskörben 

eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)” szövegrész helyébe 
az „a földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró kormányhivatal” szöveg,

b) 5.  § (1)  bekezdésében a  „járási hivatal és a  földügyi igazgatási hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)” szövegrész helyébe a  „földművelésügyi és földügyi 
igazgatási hatáskörében eljáró kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)” szöveg,

c) 8. § (5) bekezdésében a „Földművelésügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „természetvédelemért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium” szöveg, valamint a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” 
szöveg,

d) 9. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdés a) pontjában és 13. § (2) bekezdésében a „VM” szövegrész helyébe 
a „miniszter” szöveg,

e) 13. § (2) bekezdésében a „járási hivatal és a kormányhivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,
f ) 1. számú melléklet 1.1. pontjában és 2. számú melléklet I. táblázat 4.1.2. sorában a „megyében” szövegrész 

helyébe a „vármegyében” szöveg,
g) 2. számú melléklet I., II. és III. táblázatában a „Megye” szövegrész helyébe a „Vármegye” szöveg,
h) 2. számú melléklet I. és II. táblázat „Megye” oszlopában a  „Csongrád” szövegrészek helyébe 

a „Csongrád-Csanád” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 64/2022. (XII. 27.) AM rendelete
az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas maradékanyagok monitoring vizsgálati 
rendjéről szóló 10/2002. (I. 23.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 
módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 3. és 10.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas maradékanyagok monitoring vizsgálati rendjéről 
szóló 10/2002. (I. 23.) FVM rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „A Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe  

az „Az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,
b) 10. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 10.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 10.  § (3)  bekezdésében, 11.  § (2)  bekezdés f )  pontjában,  

13.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 15.  §-ában, 16.  § (1)  bekezdésében, 18.  §-ában és 5. számú 
mellékletében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg

lép.
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2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 65/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitise elleni mentesítés szabályairól szóló  
19/2002. (III. 8.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 17. és 20.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A szarvasmarhák fertőző rhinotracheitise elleni mentesítés szabályairól szóló 19/2002. (III. 8.) FVM rendelet
a) 1. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 10. §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 66/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a szarvasmarhák enzootikus leukózisától való mentesítés szabályairól szóló  
21/2002. (III. 20.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 17. és 20.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A szarvasmarhák enzootikus leukózisától való mentesítés szabályairól szóló 21/2002. (III. 20.) FVM rendelet
a) 1. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdésében és 11. §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 67/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a bovin somatotropin és egyéb biotechnológiai úton előállított somatotropinok forgalomba hozatalának 
tilalmáról szóló 25/2002. (IV. 12.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 
módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A bovin somatotropin és egyéb biotechnológiai úton előállított somatotropinok forgalomba hozatalának tilalmáról 
szóló 25/2002. (IV. 12.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 68/2022. (XII. 27.) AM rendelete
az afrikai lópestis megelőzéséről és leküzdéséről szóló 31/2002. (IV. 19.) FVM rendeletnek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 17. és 20.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az afrikai lópestis megelőzéséről és leküzdéséről szóló 31/2002. (IV. 19.) FVM rendelet
a) 1.  § 2.  pontjában, 5.  §-ában, 9.  §-ában, 10.  §-ában, 13.  § b) és c)  pontjában, 15.  § nyitó szövegrészében, 

valamint 17. § (1) és (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 1. § 5. pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
c) 1. § 5. és 6. pontjában a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg,
d) 3. § a) pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
e) 8. § f ) pontjában a „Földművelésügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-felügyeletért felelős 

miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,
f ) 23.  § (1)  bekezdésében az  „a földművelésügyi miniszter” szövegrész helyébe az  „az élelmiszerlánc-

felügyeletért felelős miniszter” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 69/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a szalmonellózis és a baromfitífusz elleni védekezésről és a mentesség megtartásáról szóló  
49/2002. (V. 24.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 17. és 20.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A szalmonellózis és a  baromfitífusz elleni védekezésről és a  mentesség megtartásáról szóló 49/2002. (V. 24.)  
FVM rendelet
a) 12. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 20.  §-ában az „a Földművelésügyi Minisztériumnak” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért 

felelős miniszter által vezetett minisztériumnak” szöveg,
c) 20. §-ában és 5. számú mellékletében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 70/2022. (XII. 27.) AM rendelete
az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének 
állategészségügyi feltételeiről szóló 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az egyes állatok szaporításának, a  szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének 
állategészségügyi feltételeiről szóló 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet 4.  § (1)  bekezdésében a „megyei” szövegrész 
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 71/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a klasszikus sertéspestis elleni védekezésről szóló 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendeletnek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 17. és 20.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A klasszikus sertéspestis elleni védekezésről szóló 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdésében, 9.  § (1) és (4)  bekezdésében, 10.  § f )  pont fa)  alpontjában, 12.  § (3)  bekezdésében, 

13. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 14. § (1) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, 17. § (2) bekezdés 
nyitó szövegrészében, 18.  § (1)  bekezdésében, 18.  § (4)  bekezdés b)  pontjában, 22.  § (1)  bekezdés nyitó 
szövegrészében, 23. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 23. § (1) bekezdés a) pontjában, 23. § (3) bekezdés 
c)  pont cb)  alpontjában, 23.  § (4)  bekezdés a)  pontjában, 23.  § (6)  bekezdés nyitó szövegrészében, 23.  § 
(7)  bekezdés b)  pontjában, 24.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 27.  § (3) és (5)  bekezdésében, 27.  § 
(6)  bekezdés c) és d)  pontjában, 27.  § (8)  bekezdésében, 28.  § (2)  bekezdésében, 1. számú melléklet 
3.  pontjában, 3. számú melléklet 1.  pont b)  alpontjában és 8. számú melléklet c)  pontjában a  „megyei” 
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,

b) 4.  § (3)  bekezdés b)  pontjában, 22.  § (2)  bekezdésében és 24.  § (3)  bekezdésében a „megyei” szövegrészek 
helyébe a „vármegyei” szöveg

lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 72/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a zoonózisok elleni védekezés állategészségügyi feladatairól szóló 81/2002. (IX. 4.) FVM rendeletnek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 17. és 20.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A zoonózisok elleni védekezés állategészségügyi feladatairól szóló 81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet
a) 2. § (1) bekezdésében és 6. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdésében az „a földművelésügyi miniszter” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért 

felelős miniszter” szöveg,
c) 5.  § (2)  bekezdésében, valamint 6.  § (2) és (3)  bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 73/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a ló fertőző arteritise elleni védekezésről szóló 7/2003. (II. 4.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 17. és 20.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A ló fertőző arteritise elleni védekezésről szóló 7/2003. (II. 4.) FVM rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdésében és 11. §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 74/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a sertések hólyagos betegsége elleni védekezés szabályairól szóló 14/2003. (II. 14.) FVM rendeletnek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 17. és 20.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A sertések hólyagos betegsége elleni védekezés szabályairól szóló 14/2003. (II. 14.) FVM rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdés a)  pontjában és 20.  § (3)  bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” 

szöveg,
b) 4.  § (1)  bekezdés e)  pontjában, 5.  § (2)  bekezdés d)  pontjában, 5.  § (4)  bekezdésében, a  6.  §-t megelőző 

alcím címében, 6.  § (1) és (2)  bekezdésében, 7.  §-ában, 10.  § (2)  bekezdésében, 11.  § (2)  bekezdésében,  
15. § (4) bekezdésében, 16. § (4) bekezdésében, 17. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 17. § (3) bekezdés 
e)  pontjában, 18.  § (4)  bekezdésében, 19.  § (2) és (3)  bekezdésében, 19.  § (4)  bekezdés a)  pontjában,  
20. § (2) bekezdésében, 21. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 21. § (1) bekezdés c) pontjában, 26. §-ában, 
28.  § (3)–(5)  bekezdésében, 29.  § (1) és (2)  bekezdésében, 31.  §-ában, 32.  § (5) és (6)  bekezdésében, 33.  §  
(2) és (4)  bekezdésében, valamint 33.  § (6)  bekezdés c)  pontjában a  „megyei” szövegrész helyébe 
a „vármegyei” szöveg,

c) 6.  § (1)  bekezdésében az  „a Vidékfejlesztési Minisztériumot” szövegrész helyébe az  „az élelmiszerlánc-
felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztériumot” szöveg,

d) 29. § (1) bekezdésében a „megyébe” szövegrész helyébe a „vármegyébe” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 75/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendeletnek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 12. számú melléklet
a) I.  pont 6.  alpontjában, II.  pont 1.  alpontjában, III.  pont 4–7.  alpontjában, IV.  pont 1. és 2.  alpont nyitó 

szövegrészében, valamint 3., 4. és 6. alpontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) I.  pont 8.  alpontjában, III.  pont 2.  alpontjában és IV.  pont 5.  alpontjában a „megyei” szövegrészek helyébe 

a „vármegyei” szöveg,
c) I.  pont 8.  alpontjában az  „a Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe az  „az élelmiszerlánc-

felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 76/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 
70/2003. (VI. 27.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 17. és 20.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A méhállományok védelméről és a  mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 
70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet
a) 5. § (3) bekezdésében, valamint 7. § (2) és (3) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” 

szöveg,
b) 5. § (4) bekezdésében, 6. § (1) bekezdés e) pontjában, 11. § (1) bekezdésében, 18. § (3) bekezdésében, 26. § 

(1)  bekezdésében, 27.  §-ában, 32.  § (3)  bekezdésében, 39.  § (5)  bekezdésében és 40.  § (2)  bekezdésében 
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,

c) 18. § (3) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
d) 2. és 3. számú mellékletében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 77/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendeletnek  
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a  termelői és a  szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi 
XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés e) 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 vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet
a) 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 2.  § (4)  bekezdésében, 4.  § (1)  bekezdésében, 6.  § (4) és (5)  bekezdésében, 8.  § (1)  bekezdés e)  pontjában, 

8. § (3) bekezdésében, 10. § (1) és (4) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 12. § (1) és (2) bekezdés nyitó 
szövegrészében, 12. § (4) bekezdésében, 15. § (1) és (2) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 18. § (1) és 
(7)  bekezdésében, 18.  § (2)–(6) és (8)  bekezdés nyitó szövegrészében, 18.  § (6)  bekezdés e)  pontjában, 
valamint 19. § (2) és (3) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,

c) 4. § (6) bekezdésében és 8. § (2) bekezdésében a „Megyei” szövegrészek helyébe a „Vármegyei” szöveg,
d) 18.  § (2)  bekezdés e)  pontjában az  „a Földművelésügyi Minisztérium (a  továbbiakban: minisztérium)” 

szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,
e) 19. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 78/2022. (XII. 27.) AM rendelete
az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendeletnek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 17. és 20.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet
a) 3. § (1) bekezdésében, 9. § (4) bekezdésében, 10. § (1) bekezdés g) pont ga) alpontjában, 10. § (2) bekezdés 

a)  pontjában, 10.  § (7)  bekezdésében, 11.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 11.  § (3)  bekezdés 
a) pontjában, 12. § (1) bekezdésében, 13. § (8) és (9) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 15. § (2) bekezdés 
nyitó szövegrészében, 16.  § (1)  bekezdésében, 16.  § (3)  bekezdés b)  pont nyitó szövegrészében, 17.  § 
(1) bekezdés nyitó szövegrészében, 22. § (3) és (5) bekezdésében, 22. § (6) bekezdés c) és d) pontjában, 22. § 
(8)  bekezdésében, 1. számú melléklet 3.  pontjában, 2. számú melléklet 1.  pont b)  alpontjában és 6. számú 
melléklet e) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,

b) 9. § (1) bekezdésében és 20. § (4) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 79/2022. (XII. 27.) AM rendelete
az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003.  évi 
LII.  törvény 30.  § (2)  bekezdés f )  pontjában, valamint az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009.  évi 
XXXVII.  törvény 112.  § (2)  bekezdés 20.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 1. és 5.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a  következőket 
rendelem el:

1. §  Az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet
a) 1.  § (3)  bekezdés d)  pontjában, 4.  § (1)  bekezdésében, 7.  § (4)  bekezdés c)  pontjában, 7.  § (5)  bekezdés 

d)  pontjában és 14.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” 
szöveg,

b) 1. § (3) bekezdés d) pontjában, 11. § (6) bekezdésében és 2. számú mellékletében a „Megyei” szövegrészek 
helyébe a „Vármegyei” szöveg,

c) 7. § (2) bekezdés c) pontjában, 7. § (3) bekezdés d) pontjában, 14. § (1) és (2) bekezdésében, 15. § (4), (7) és 
(10) bekezdésében, 16. § (3) és (5) bekezdésében, 17. § (2) bekezdésében, 17. § (3), (4) és (5) bekezdés nyitó 
szövegrészében, 17. § (5) bekezdés e) pontjában, 17. § (6) bekezdésében, 18. § (2) bekezdésében, 19. § (1) és 
(2) bekezdésében, 20. § (2) és (5) bekezdésében, 20. § (6) bekezdés a), i), j) és k) pontjában, 21. § (2) bekezdés 
nyitó szövegrészében, 21. § (7) bekezdésében, 22. § (2) bekezdésében, 25. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 
4. számú melléklet 5.  pont 5.6.  alpontjában, 5. számú melléklet 1.2.  pont 1.2.1.1. és 1.2.2.2.  alpontjában, 
1.2.4.4.  pont b)  alpontjában, 1.3.  pont 1.3.2.  alpontjában, 1.4.  pont 1.4.8.  alpontjában, 2.5.  pont 
2.5.1. alpontjában, 2.6. pont 2.6.2. alpontjában és 3.5. pont 3.5.1. alpontjában a „megyei” szövegrész helyébe 
a „vármegyei” szöveg,

d) 6.  § (1) és (2)  bekezdésében, 9.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 9.  § (3)  bekezdésében, 11.  § (3)  és 
(7)  bekezdésében, 12.  § (3)  bekezdésében és 15.  § (1)  bekezdésében a  „Megyei” szövegrész helyébe 
a „Vármegyei” szöveg

lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 80/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló  
48/2004. (IV. 21.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi  
LII. törvény 30. § (2) bekezdés d), f ) és g) 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 szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.)  
FVM rendelet
a) 2. §-ában és 50/B. § (5) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 7/A. § (1) bekezdésében az „a földművelésügyi miniszterhez” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős 

miniszterhez” szöveg,
c) 12.  § (8)  bekezdés nyitó szövegrészében, 14.  § (1)  bekezdés d)  pontjában, 14.  § (3) és (4)  bekezdésében, 

19.  § (5)  bekezdésében, 20.  § (4)  bekezdésében, 38.  § (9)  bekezdésben, 39.  § (1)  bekezdésében, 41/A.  § 
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(7) bekezdésében, 48. § (1) bekezdésében, 50/B. § (2) és (3) bekezdésében, 54. § (1), (1a) és (3) bekezdésében, 
5. számú melléklet B. rész X. pont 1. alpontjában és 7. számú mellékletében a „megyei” szövegrész helyébe 
a „vármegyei” szöveg

lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 81/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM 
rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi  
LII. törvény 30. § (2) bekezdés d) és f ) 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 szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdés f )  pontjában, 7.  § (2)  bekezdésében, 21.  § (6)  bekezdésében, 23.  § (2)  bekezdésében, 

35.  § (5) és (8)  bekezdésében, valamint 38.  § (3), (6) és (7)  bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe 
a „vármegyei” szöveg,

b) 7.  § (3)  bekezdésében, 11.  § (4)  bekezdésében, 13.  § (6)  bekezdésében, 14.  § (3)  bekezdésében, 16.  § 
(3)  bekezdésében, 17.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 20.  § (3)  bekezdés c)  pontjában, 21.  § 
(3)  bekezdésében, 21.  § (5)  bekezdés nyitó szövegrészében, 22.  § (1)  bekezdésében, 23.  § (6) és 
(7) bekezdésében, 24. § (7) bekezdésében, 25/A. § (1) bekezdésében, 30. § (5) bekezdés d) pontjában, 30. § 
(10) bekezdésében, 31. § (1) és (3) bekezdésében, 31. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 31. § (5) bekezdés 
f )  pontjában, 31.  § (10) és (12)  bekezdésében, 32.  § (1) és (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 32.  § (3) és 
(4)  bekezdésében, 35.  § (7)  bekezdésében, 36.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében, 36.  § (3)  bekezdés 
b)  pont nyitó szövegrészében, 36.  § (3)  bekezdés c)  pontjában, 37.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében, 
38/B.  §-ában, 38/C.  §-ában, és 5. számú melléklet 3.  pont 3.1.  alpontjában a „megyei” szövegrész helyébe 
a „vármegyei” szöveg

lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 82/2022. (XII. 27.) AM rendelete
az állati eredetű termékek Európai Unión belüli kereskedelmének állategészségügyi ellenőrzéséről szóló 
52/2004. (IV. 24.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az állati eredetű termékek Európai Unión belüli kereskedelmének állategészségügyi ellenőrzéséről szóló 
52/2004. (IV. 24.) FVM rendelet
a) 1.  § (3)  bekezdésében az  „a Földművelésügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az  „az élelmiszerlánc-

felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,
b) 4.  § (1) és (3)  bekezdésében, valamint 7.  § (6)  bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 83/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állategészségügyi 
ellenőrzéséről szóló 53/2004. (IV. 24.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állategészségügyi ellenőrzéséről szóló 
53/2004. (IV. 24.) FVM rendelet
a) 1.  § (3)  bekezdésében az  „a Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe az  „az élelmiszerlánc-

felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,
b) 8. § (6) bekezdésében és 12. § (14) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 12. § (4) bekezdés b) pontjában, 12. § (5) bekezdés d) pontjában, 16. § (1) bekezdés e) pontjában, valamint 

17. § (4) és (6) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 84/2022. (XII. 27.) AM rendelete
az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi 
és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló 54/2004. (IV. 24.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 21. és 22.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és 
állattenyésztési ellenőrzésekről szóló 54/2004. (IV. 24.) FVM rendelet
a) 1.  § (4)  bekezdésében az  „a Földművelésügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az  „az élelmiszerlánc-

felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,
b) 3.  § (4)  bekezdésében, 5.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, 5.  § (3)  bekezdés a)  pontjában és 13.  § 

(1) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 4.  § (2)  bekezdésében, 5.  § (1)  bekezdés d)  pontjában, 5.  § (3)  bekezdés b)  pontjában, 8.  § (1)  bekezdés 

nyitó szövegrészében, 8.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében, 8.  § (4)  bekezdésében, 9.  § (1)  bekezdés 
e)  pontjában, 9.  § (2)  bekezdés c) és d)  pontjában, 9.  § (5)  bekezdésében, 10.  § (2)–(4)  bekezdésében,  
11.  § a) és c)  pontjában, 12.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében és 12.  § (3)  bekezdésében a „megyei” 
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg

lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 85/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt állatok állategészségügyi ellenőrzésének 
szabályairól szóló 55/2004. (IV. 24.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A harmadik országokból az  Európai Unió területére behozni kívánt állatok állategészségügyi ellenőrzésének 
szabályairól szóló 55/2004. (IV. 24.) FVM rendelet
a) 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 6.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „A Földművelésügyi Minisztérium” szövegrész helyébe  

az „Az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,
c) 8. § (5) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 17. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 17. § (3) bekezdés 

nyitó szövegrészében, 17.  § (4)  bekezdésében, 19.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 19.  § (1)  bekezdés 
f ) pontjában, 19. § (3) bekezdésében és 21. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg

lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 86/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz 
palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól szóló 65/2004. (IV. 27.) FVM–ESZCSM–GKM együttes 
rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 32. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának 
és forgalomba hozatalának szabályairól szóló 65/2004. (IV. 27.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet
a) 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 4.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében, 4.  § (4)  bekezdés b)  pontjában, 4.  § (5)  bekezdésében és 3. számú 

melléklet I. pont 8. alpontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 3. számú melléklet I. pont 8. alpontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
d) 3. számú melléklet I. pont 8. alpontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 87/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 5.  § (1)  bekezdésében és 9.  § (3)  bekezdésében a „megyei” szövegrészek 

helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 5.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 6.  § (4)  bekezdésében, 8.  § (1)  bekezdésében és 9.  § (1)  bekezdésében 

a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 3. számú mellékletében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 88/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről,  
valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló  
89/2004. (V. 15.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek 
csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet
a) 23. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 27.  § (3)  bekezdésében, 28.  § (1)  bekezdésében és 32.  § (3)  bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe 

a „vármegyei” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 89/2022. (XII. 27.) AM rendelete
az állatok és állati eredetű termékek bizonyítványainak kiállításáról szóló  
128/2004. (VIII. 19.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 21. és 22.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az állatok és állati eredetű termékek bizonyítványainak kiállításáról szóló 128/2004. (VIII. 19.) FVM rendelet
a) 4.  § (1) és (3)  bekezdésében, valamint 5.  § (2), (3) és (5)  bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe 

a „vármegyei” szöveg,
b) 5. § (1) és (4) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 90/2022. (XII. 27.) AM rendelete
az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek előállítására, feldolgozására, forgalmazására és 
behozatalára vonatkozó állategészségügyi követelmények megállapításáról szóló  
19/2005. (III. 22.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek előállítására, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára 
vonatkozó állategészségügyi követelmények megállapításáról szóló 19/2005. (III. 22.) FVM rendelet
a) 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 4.  § (1)  bekezdés a) és d)  pontjában, 4.  § (4)  bekezdésében és 4. számú melléklet 1.  pontjában a „megyei” 

szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 4.  § (2)  bekezdésében az „a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások 

megállapításáról szóló, 1999. június 28-i, 1999/468/EK tanácsi határozat (a  továbbiakban: 1999/468  EK 
határozat) 5. és 7.  cikke” szövegrész helyébe az  „a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 
2011. február 16-i, 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet) 5. és 10. cikke” szöveg,

d) 4.  § (3)  bekezdésében, 6.  § c)  pontjában, 7.  § (2)  bekezdés b)  pontjában és 2. számú mellékletében foglalt 
táblázat g)  pontjában az „az 1999/468/EK határozat 5. és 7.” szövegrész helyébe az „a 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 5. és 10.” szöveg,

e) 4. § (4) bekezdésében az „az 1999/468/EK határozat 5. és 7. Cikkében” szövegrész helyébe az „a 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. és 10. cikkében” szöveg

lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 91/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésről szóló 23/2005. (III. 23.) FVM rendeletnek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.  évi XLVI.  törvény 76.  § (2)  bekezdés 17. és 20.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésről szóló 23/2005. (III. 23.) FVM rendelet
a) 5.  § (3)  bekezdésében, 13.  § (4)  bekezdésében, 20.  § (1)  bekezdésében, 21.  § (5)  bekezdésében és 78.  § 

(2) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 5.  § (3)  bekezdésében az  „a Földművelésügyi Minisztériumot” szövegrész helyébe az  „az élelmiszerlánc-

felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztériumot” szöveg,
c) 5. § (5) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 

9.  § (3)  bekezdésében, 10.  § (1)  bekezdésében, 12.  § (4)  bekezdésében, 14.  § (1)  bekezdés nyitó 
szövegrészében, 17. § (1)–(4) bekezdésében, 20. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 20. § (4) bekezdésében, 
23.  § (2)  bekezdésében, 25.  § (2)  bekezdésében, 27.  § (1) és (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 28.  § 
(2)  bekezdésében, 31.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 41.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 44.  § 
(4) bekezdésében, 44. § (8) bekezdés a) pontjában, 44. § (9) bekezdésében, 55. § (5) bekezdés b) pontjában, 
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57. § (2) és (3) bekezdésében, 59. § (1) bekezdés a) pontjában, 59. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében, 61. § 
(1)  bekezdésében, 62.  § (4)  bekezdésében, 63.  § (4)  bekezdésében, 65.  § (5)  bekezdés c)  pontjában, 66.  § 
(2)  bekezdésében, 67.  § (2)  bekezdésében, 87.  § (3)  bekezdésében, 5.  melléklet 2.  pont 2.1.  alpontjában, 
6.  melléklet 4.  pont 4.2. és 4.3.  alpontjában, 8.  melléklet 2.  pont 2.1.  alpontjában, 8.  melléklet 2.  pont 
2.2.2.4. alpontjában, 10. melléklet 3. pont 3.2. alpontjában, 15. melléklet 5. pontjában és 16. melléklet A rész 
1. pont c) alpont cc) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,

d) 8. § (3) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
e) 84. § e) és h) pontjában a „megyére” szövegrész helyébe a „vármegyére” szöveg,
f ) 10. melléklet 3. pont 3.2. alpontjában a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg,
g) 10. melléklet 3. pont 3.2. alpontjában a „megyétől” szövegrész helyébe a „vármegyétől” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 92/2022. (XII. 27.) AM rendelete
az egyes géntechnológiával módosított takarmányok behozataláról és forgalomba hozataláról szóló 
31/2006. (IV. 29.) FVM–GKM–PM együttes rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról

A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. § (8) bekezdés b) pontjában, valamint az élelmiszerláncról 
és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 49. 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. §  Az egyes géntechnológiával módosított takarmányok behozataláról és forgalomba hozataláról szóló 31/2006. (IV. 29.)  
FVM–GKM–PM együttes rendelet
a) 6. § (1) bekezdésében és 10. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 7.  § (1)  bekezdésében az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei 

kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)” szövegrész helyébe az  „A vármegyei 
kormányhivatal” szöveg,

c) 7. § (2) és (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
d) 8. §-ában az „a Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős miniszter által 

vezetett minisztérium” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 93/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló  
36/2006. (V. 18.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) 
FVM rendelet
a) 13.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, valamint 13.  § (6), (9), (11) és (12)  bekezdésében a  „megyei” 

szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 13.  § (1)  bekezdés e)  pontjában, 13.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 13.  § (3)  bekezdésében, 13.  § 

(5)  bekezdés nyitó szövegrészében, 13.  § (5a) és (10)  bekezdésében, 15.  § (2)  bekezdésében és 17.  § 
(6) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,

c) 17. § (1) bekezdésében a „Megyei” szövegrészek helyébe a „Vármegyei” szöveg,
d) 17. § (3), (5) és (7) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
e) 5. számú melléklet 3. pont a) alpontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 94/2022. (XII. 27.) AM rendelete
az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló  
37/2006. (V. 18.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló 37/2006. (V. 18.) 
FVM rendelet
a) 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 2. § (6), (7), (10) és (11) bekezdésében, valamint 3. § (3) bekezdésében 

a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 2. § (2), (8) és (9) bekezdésében, 3. § (2) és (5) bekezdésében, valamint 3/A. § (2) bekezdésében a „megyei” 

szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
a) 4.  §-ában az „a Földművelésügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős miniszter 

által vezetett minisztérium” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 95/2022. (XII. 27.) AM rendelete
az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszer-higiéniai szabályokról szóló  
66/2006. (IX. 15.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 3., 26. és 28.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszer-higiéniai szabályokról szóló 66/2006. (IX. 15.)  
FVM rendelet
a) 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 4. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 96/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a géntechnológiával módosított, a hagyományos, valamint az ökológiai gazdálkodással termesztett 
növények egymás mellett folytatott termesztéséről szóló 86/2006. (XII. 23.) FVM rendeletnek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. § (8) bekezdés c) 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 géntechnológiával módosított, a  hagyományos, valamint az  ökológiai gazdálkodással termesztett növények 
egymás mellett folytatott termesztéséről szóló 86/2006. (XII. 23.) FVM rendelet 9. §-ában a „megyeszékhely szerinti 
járási hivatal ellenőrzik” szövegrész helyébe a „vármegyei kormányhivatal ellenőrzi” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 97/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról szóló  
87/2006. (XII. 28.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003.  évi 
LII.  törvény 30.  § (2)  bekezdés f )  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 szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról szóló 87/2006. (XII. 28.) 
FVM rendelet
a) 3. § (1) bekezdés 8. pontjában az „a földművelésügyi miniszterhez” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért 

felelős miniszterhez” szöveg,
b) 4.  § (1) és (2)  bekezdésében, 6.  § (2)  bekezdés g)  pontjában, 6.  § (3)  bekezdésében, 7.  § (2)  bekezdés 

d)  pontjában, 7.  § (4), (5) és (7)  bekezdésében, 7.  § (8)  bekezdés nyitó szövegrészében, 8.  § (2) és 
(3)  bekezdésében, 8.  § (4) és (6)  bekezdés nyitó szövegrészében, 8.  § (4)  bekezdés c)  pontjában, 8.  § 
(6)  bekezdés c)  pontjában, 8.  § (7)  bekezdésében, 8.  § (9)  bekezdés d)  pontjában, 8.  § (11)  bekezdés 
c)  pontjában, 8.  § (13)  bekezdésében, 9.  § (2)  bekezdésében, 14.  § (7) és (9)  bekezdésében, 15.  § 
(1)  bekezdésében, 15.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 15.  § (2)  bekezdés c)  pontjában, 15.  § (7) és 
(8) bekezdésében, 16. § (2) és (3) bekezdésében, 2. számú melléklet 1. pontjában, 8. számú melléklet I. alcím 
2., 3. és 6.  pontjában, II.  alcím 1.  pont 1.1.  alpontjában, 2.  pont 2.1.3., 2.1.4., 2.3.6. és 2.3.8.  alpontjában, 
valamint 9. számú melléklet 9. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,

c) 5. § (2) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében és 8. számú melléklet II. alcím 2. pont 2.1. alpontjában a „Megyei” 
szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,

d) 5. § (3) bekezdésében a „Megyei” szövegrészek helyébe a „Vármegyei” szöveg,
e) 8.  § (9)  bekezdés nyitó szövegrészében, 8.  § (12)  bekezdés nyitó szövegrészében, 13.  § (2) és 

(4) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 18. § (1) és (3) bekezdésében, 1. számú 
melléklet 3.  pont 3.2.  alpontjában, 5.  pont 5.2.  alpontjában, 8.  pont 8.1.1. és 8.6.1.1.  alpontjában, valamint 
8. számú melléklet II. alcím 2. pont 2.1. alpontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg

lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 98/2022. (XII. 27.) AM rendelete
az egyes növényvédő szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával kapcsolatban külföldön szerzett 
szakmai gyakorlaton alapuló képesítés elismerésének részletes szabályairól szóló 8/2007. (I. 31.) FVM 
rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 8. és 9.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az egyes növényvédő szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával kapcsolatban külföldön szerzett szakmai 
gyakorlaton alapuló képesítés elismerésének részletes szabályairól szóló 8/2007. (I. 31.) FVM rendelet
a) 2. §-ában

aa) a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
ab) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,

b) 5. § (1) és (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.
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2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 99/2022. (XII. 27.) AM rendelete
az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő  
élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM–EüM együttes 
rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 26. és 28.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az  értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításnak 
élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM–EüM együttes rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontjában 
és 9. § (2) bekezdés a) pontjában
a) a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg,
b) a „megyékben” szövegrész helyébe a „vármegyékben” szöveg,
c) a „megyével” szövegrész helyébe a „vármegyével” szöveg,
d) a „megyékből” szövegrész helyébe a „vármegyékből” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 100/2022. (XII. 27.) AM rendelete
az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek 
hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM együttes rendeletnek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 18. és 28.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az  élelmiszerek hatósági 
ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM együttes rendelet 6. § (3) és (4) bekezdésében a „megyei” 
szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 101/2022. (XII. 27.) AM rendelete
egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló  
117/2007. (X. 10.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 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. §  Egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet
a) 3. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 4.  § (4)  bekezdésében az „a földművelésügyi minisztert” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős 

minisztert” szöveg,
c) 4.  § (6)  bekezdésében, 5.  § (1) és (2)  bekezdésében, 6.  § (1) és (2)  bekezdésében, 6.  § (2a)  bekezdés 

c)  pontjában, 6.  § (3)  bekezdésében és 8.  § (1)  bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg

lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 102/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007. (XII. 4.) FVM rendeletnek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 17. és 20.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet
a) 2.  § 21. és 32.  pontjában, 23.  § (1)  bekezdés d)  pontjában és 23.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 34.  §-ában, 

38.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében, 49.  § (3)  bekezdés b), h), j) és l)  pontjában, 2. számú melléklet 
2. pontjában és 3. pont nyitó szövegrészében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,

b) 2. § 23. pontjában, 7. § (1) bekezdésében, 8. § (2) bekezdés c) pontjában, 8. § (4) és (6) bekezdésében, 9. § 
(3)  bekezdés a)  pontjában, 13.  § (1)  bekezdésében, 14.  §-ában, 15.  § (1)  bekezdésében, 16.  § (1)  bekezdés 
nyitó szövegrészében, 16. § (5) bekezdés a) pontjában, 17. § (3) bekezdésében, 18. § (1) és (3) bekezdésében, 
19.  § (5)  bekezdés nyitó szövegrészében, 20.  §-ában, 23.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 24.  § 
(2)  bekezdésében, 25.  § d)  pontjában, 26.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 26.  § (2)  bekezdés 
a)  pontjában, 27.  §-ában, 30.  § (1) és (2)  bekezdésében, 30.  § (3)  bekezdés b) és c)  pontjában, 30.  § 
(4) bekezdésében, 30. § (7) bekezdés nyitó szövegrészében, 30. § (9) bekezdésében, 32. § (1) bekezdésében, 
32/A.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában, 32.  § (3)  bekezdésében, 35.  § (1)  bekezdésében, 36.  §  
(1)–(4) bekezdésében, 37. § nyitó szövegrészében, 38. § (2) bekezdésében, 38. § (4) bekezdés e) pontjában, 
38.  § (6)  bekezdés nyitó szövegrészében, 38.  § (6)  bekezdés c)  pont ca)  alpontjában és g)  pontjában, 39.  § 
(2) bekezdés c) pont ca) alpontjában, 39. § (4) bekezdésében, 41. § (1) bekezdésében, 42. § (1) bekezdésében, 
42.  § (2)  bekezdés a), d), e) és i)–k)  pontjában, 45.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 45.  § (3)  bekezdésében, 
47.  § b)  pont be) és bg)  alpontjában, 47.  § c) és d)  pontjában, 54.  § (2)  bekezdésében, 1. számú melléklet 
1.  pont nyitó szövegrészében, 5. számú melléklet 3.  pont a)  alpontjában, 7. számú melléklet 3.  pont ab) és 
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ba)  alpontjában, 4.  pont ba)  alpontjában, 5.  pont ab) és ba)  alpontjában, valamint 7.  pontjában a „megyei” 
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,

c) 2. § 27. pontjában a „megyében” szövegrészek helyébe a „vármegyében” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 103/2022. (XII. 27.) AM rendelete
az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól szóló 12/2008. (II. 14.) FVM rendeletnek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 17. és 20.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól szóló 12/2008. (II. 14.) FVM rendelet
a) 2. § 7–9. pontjában és 1. számú melléklet II. pont 1. alpontjában a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” 

szöveg,
b) 3.  § (1)–(3)  bekezdésében, 13.  § (4)  bekezdésében, 15.  § (3)  bekezdésében és 18.  § (3)  bekezdésében 

a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 12. § (2) és (6) bekezdésében, 13. §-t megelőző alcím címében, 13. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 13. § 

(1) bekezdés b) pontjában, 13. § (2) és (3) bekezdésében, 15. § (4) bekezdésében, 2. számú melléklet II. pont 
2. alpontjában és V. pont 3. alpontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,

d) 13.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában, 2. számú melléklet IV.  pont 2.  alpontjában és 3. számú melléklet 
9. pontjában a „megyét” szövegrész helyébe a „vármegyét” szöveg,

e) 13. § (1) bekezdés b) pontjában, 1. számú melléklet II. pont címében, II. pont 2. alpont nyitó szövegrészében 
és 3. alpont nyitó szövegrészében, 2. számú melléklet I. pont 1. alpont b) pontjában, II. pont 3. alpontjában, 
IV.  pont címében és IV.  pont 1.  alpont nyitó szövegrészében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” 
szöveg,

f ) 2. számú melléklet I.  pont 2.  alpont b)  pont (i) és (ii)  alpontjában a  „megyéjében” szövegrész helyébe 
a „vármegyéjében” szöveg,

g) 2. számú melléklet II.  pont 2.  alpontjában a  „megyében/régióban” szövegrész helyébe a  „vármegyében/
régióban” szöveg,

h) 2. számú melléklet IV.  pont 3.  alpont nyitó szövegrészében a  „megyében” szövegrész helyébe 
a „vármegyében” szöveg,

i) 2. számú melléklet IV. pont 3. alpont a) és b) pontjában a „megye/ország” szövegrész helyébe a „vármegye/
ország” szöveg,

j) 3. számú melléklet 9. pontjában a „megyének” szövegrész helyébe a „vármegyének” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 104/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a nyers tej vizsgálatáról szóló 16/2008. (II. 15.) FVM–SZMM együttes rendeletnek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 18. és 28.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A nyers tej vizsgálatáról szóló 16/2008. (II. 15.) FVM–SZMM együttes rendelet
a) 4. § (7) bekezdésében és 5. § h) pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 5.  § c) és g)  pontjában, 6.  § (5)  bekezdésében és 2. számú melléklet 2.  pontjában a „megyei” szövegrész 

helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 105/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról 
szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 
módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (5)  bekezdésében 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 rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 
41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet
a) 5. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 5. § (7) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 106/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. (IV. 11.) FVM rendeletnek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi 
LII. törvény 30.  § (2)  bekezdés f )  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:
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1. §  A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet
a) 1. § (3) bekezdésében, 5. § (5) bekezdés d) pontjában, 5. § (6) bekezdés d) pontjában, 5. § (9) bekezdésében, 

7. § (1), (2), (5) és (9) bekezdésében, 8. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 8. § (1a) és (2) bekezdésében, 
9. § (4) bekezdésében, 10. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 11. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész 
helyébe a „vármegyei” szöveg,

b) 3.  § (4)  bekezdésében, 4.  § (5)  bekezdés a) és b)  pontjában, 4.  § (6)  bekezdésében, valamint 7.  §  
(6) és (8) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg

lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 107/2022. (XII. 27.) AM rendelete
az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló  
56/2008. (IV. 25.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (5)  bekezdésében 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. §  Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet 1.  § 
j) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 108/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a minőségi pontytenyészet programban való részvétel csekély összegű támogatásról szóló  
64/2008. (V. 14.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (5)  bekezdésében 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 minőségi pontytenyészet programban való részvétel csekély összegű támogatásról szóló 64/2008. (V. 14.)  
FVM rendelet 1. § i) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 109/2022. (XII. 27.) AM rendelete
az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelmére vonatkozó 1/2005/EK rendelet 
végrehajtásáról szóló 88/2008. (VII. 18.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az állatoknak a  szállítás és a  kapcsolódó műveletek közbeni védelmére vonatkozó 1/2005/EK rendelet 
végrehajtásáról szóló 88/2008. (VII. 18.) FVM rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 1. § (2) bekezdés nyitó és záró szövegrészében, 2. §-ában, valamint 3. § (1) és (3) bekezdésében a „megyei” 

szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 110/2022. (XII. 27.) AM rendelete
az állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendeletnek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet
a) 2. § 4. pontjában és 3. számú melléklet 8. pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
b) 2. § 4. és 5. pontjában a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg,
c) 4. § (2) és (4) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
d) 5.  § (2)  bekezdésében az  „a Földművelésügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az  „az élelmiszerlánc-

felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,
e) 6/A. §-ában a „megyéje” szövegrész helyébe a „vármegyéje” szöveg,
f ) 6/A. §-ában a „megyében” szövegrészek helyébe a „vármegyében” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 111/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi 
követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni 
védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 19., 20. és 26. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A tenyésztett víziállatokra és az  azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és 
a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) 
FVM rendelet
a) 4. § (1) bekezdésében, 61/A. § (2) bekezdésében és 2. számú melléklet B. Részében a „megyei” szövegrészek 

helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 4.  § (2)  bekezdésében, 4.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében, 4.  § (3a)–(5)  bekezdésében, 5/A.  § 

(1)  bekezdésében, 5/A.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 5/B.  §-ában, 6.  § (1)  bekezdésében, 11.  § 
(2)  bekezdésében, 27.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 28.  § (3) és (4)  bekezdésében, 31.  § (1) és 
(7) bekezdésében, 32. § (1) bekezdésében, 33. § (2) bekezdésében, 38. § (2) bekezdésében, 39. § (1) bekezdés 
nyitó szövegrészében, 40.  § (1)  bekezdésében, 41.  § (1)  bekezdésében, 42.  § (1)  bekezdésében, 59.  §  
(1) és (2) bekezdésében, 61/A. § (1) bekezdésében, 4. számú melléklet I. Rész 1. pont 1.2. alpont a) pontjában 
és 1.  pont 1.2.  alpont b)  pont 2.  alpontjában, 4. számú melléklet II. Rész 2.  pont 2.4.  alpontjában, 3.  pont 
3.6.  alpontjában és 4.  pont 4.2.  alpont a)  pontjában, valamint 6. számú melléklet 5.  pontjában a „megyei” 
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,

c) 5. számú melléklet I. Rész 1. pont h) alpontjában az „a Földművelésügyi Minisztériummal” szövegrész helyébe 
az „az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztériummal” szöveg

lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 112/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a sertésállományok Aujeszky-betegségtől való mentesítésének szabályairól és a mentesség fenntartásáról 
szóló 30/2009. (III. 27.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 
módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 17. és 20.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A sertésállományok Aujeszky-betegségtől való mentesítésének szabályairól és a  mentesség fenntartásáról szóló 
30/2009. (III. 27.) FVM rendelet
a) 4.  § (3)  bekezdésében, 5.  § (2)  bekezdésében és 7.  § (2)  bekezdésében a  „megye” szövegrész helyébe 

a „vármegye” szöveg,
b) 7. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 12.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 12.  § (2)  bekezdésében, 13.  § (4)  bekezdésében, 16.  § c)  pont 

cd)  alpontjában, 17.  §-t megelőző alcím címében, 17.  § nyitó szövegrészében, 17.  § c)  pontjában és 18.  § 
(4) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
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d) 17. § c) pontjában a „megyéből” szövegrész helyébe a „vármegyéből” szöveg,
e) 20. § (3) bekezdésében a „megyét” szövegrész helyébe a „vármegyét” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 113/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól szóló 31/2009. (III. 27.) FVM rendeletnek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 17. és 20.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól szóló 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet
a) 2. § (1) bekezdés 8. pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg;
b) 7.  § (1)  bekezdésében, 10.  § (1)  bekezdés c)  pontjában és 10.  § (3)  bekezdés c)  pontjában  

a „megyei hivatalnak” szövegrész helyébe a „vármegyei kormányhivatalnak” szöveg;
c) 10. § (3) bekezdés g) pontjában, 11. §-t megelőző alcím címében, 11. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 

11.  § (2)  bekezdésében, 11.  § (3)–(5)  bekezdés nyitó szövegrészében, 11.  § (6)  bekezdésében  
és 12. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg;

d) 11.  § (1)  bekezdés c)  pontjában és 11.  § (4)  bekezdés b)  pontjában a „megyei hivatalt” szövegrész helyébe 
a „vármegyei kormányhivatalt” szöveg;

e) 11. § (1) bekezdés c) pontjában
ea) a „megyéből” szövegrész helyébe a „vármegyéből” szöveg,
eb) a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg;

f ) 11. § (4) bekezdés b) pontjában a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 114/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a tájfajták állami elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalmazási feltételeiről szóló 
104/2009. (VIII. 5.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi  
LII. törvény 30. § (2) bekezdés a), b) és f ) 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 tájfajták állami elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalmazási feltételeiről szóló 104/2009. (VIII. 5.) 
FVM rendelet
a) 4. § (1) bekezdésében az „a földművelésügyi miniszternek” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős 

miniszternek” szöveg,
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b) 12. § (4) bekezdésében és 16. §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 15. § (1) bekezdésében és 20. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 115/2022. (XII. 27.) AM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) 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. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az  erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 9.  § (5)  bekezdésében a  „megyei” 
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 116/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a gabona és rizs intervenciójáról szóló 140/2009. (X. 29.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő 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. §  A gabona és rizs intervenciójáról szóló 140/2009. (X. 29.) FVM rendelet 6. § (6) bekezdésében a „megyei” szövegrész 
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 117/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól szóló 163/2009. (XI. 27.) FVM rendeletnek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 17. és 20.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól szóló 163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet
a) 2.  § 13.  pontjában, 5.  § (3)  bekezdésében és 14.  § (6)  bekezdésében a  „megyei” szövegrészek helyébe 

a „vármegyei” szöveg,
b) 5. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 7. § (3) bekezdés a)–c) pontjában, 8. § c) és 

d) pontjában, 14. §-t megelőző alcím címében, 14. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 14. § (1) bekezdés 
d)  pontjában, 14.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 14.  § (5)  bekezdésében, 15.  § (5)  bekezdés 
a) pontjában, 22. § (1) bekezdésében és 23. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg,

c) 14. § (1) bekezdés d) pontjában
ca) a „megyéből” szövegrész helyébe a „vármegyéből” szöveg,
cb) a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg

lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 118/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről 
szóló 179/2009. (XII. 29.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 
módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 14., 16., 17., 20., 21. és 
23. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az  ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről szóló 
179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet
a) 4.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében, 4.  § (9)  bekezdésében, 2. számú melléklet 3.4. és 3.6.  pontjában, 

valamint 3. számú melléklet 1. és 4–6. pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 4. § (4) bekezdés b) pontjában és 1. számú melléklet IV. pont 2–8. alpontjában a „megyénkénti” szövegrész 

helyébe a „vármegyénkénti” szöveg,
c) 4. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 4. § (7) bekezdés d) pontjában, 6. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében, 

9.  §-t megelőző alcím címében, 9.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 9.  § (1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában, 
9.  § (2)  bekezdésében, 11.  § (1)  bekezdésében, 15.  § (1) és (2)  bekezdésében, 16.  § (1)  bekezdésében, 16.  § 
(4)  bekezdés nyitó szövegrészében, 16.  § (5)  bekezdésében, 17.  § (1)  bekezdésében, 22.  § (2)  bekezdés 
b) pontjában, 22. § (4) bekezdés b) pontjában, 22. § (8) bekezdés a) és b) pontjában, 23. §-t megelőző alcím 
címében, 23.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 23.  § (2) és (3)  bekezdésében, 24.  § (2)  bekezdés nyitó 
szövegrészében, 24.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 24.  § (3)  bekezdés b)  pontjában, 24.  § (5)  bekezdésében, 
28.  § (8)–(13)  bekezdésében, 1. számú melléklet I. 4.  pontjában, II. 2.  pont 2.4.  alpontjában, II. 3.  pont 
3.1. alpontjában, II. 5. pont 5.1. alpontjában, 2. számú melléklet 3.1., 3.3., 3.5., 3.7., 3.13. pontjában, valamint  
3. számú melléklet 2., 3., 11., 12. és 14. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
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d) 4. § (5) bekezdés b) pontjában a „megyénként” szövegrész helyébe a „vármegyénként” szöveg,
e) 10. § (1) bekezdés e) pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
f ) 23.  § (2)  bekezdésében és 24.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „megyét” szövegrész helyébe 

a „vármegyét” szöveg,
g) 28. § (2) bekezdésében a „megyék” szövegrész helyébe a „vármegyék” szöveg,
h) 1. számú melléklet II. 3. pont 3.2. alpontjában a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 119/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről szóló  
181/2009. (XII. 30.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő  
módosításáról

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 6.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről szóló 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet
a) 4. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 4. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 120/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM 
rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 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. §  A tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet 4.  § 
(2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 121/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.  évi XLVI.  törvény 76.  § (2)  bekezdés 8., 9. és 11.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
a) 3. § (2) bekezdésében és 7. §-ában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 3.  § (3)  bekezdésében, 5.  § (4a)  bekezdés a)  pontjában, 15.  § (4)  bekezdésében, 21.  § (2)  bekezdésében, 

21.  § (7)  bekezdés nyitó szövegrészében, 21.  § (7a)  bekezdésében, 21.  § (10)  bekezdés a)  pontjában, 
22.  § (4a)  bekezdésében, 24.  § nyitó szövegrészében, 31.  § (1)  bekezdésében, 31.  § (2)  bekezdés nyitó 
szövegrészében, 32. § (5) bekezdésében, 36. § (2) bekezdésében, 45. § (2) bekezdésében, 46. § (1) bekezdés 
d) pontjában és 47. §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,

c) 21. § (10) bekezdés a) pontjában a „Megyei” szövegrészek helyébe a „Vármegyei” szöveg,
d) 35.  § (9) és (10)  bekezdésében a  „Pest Megyei Kormányhivatal, valamint a  növény- és talajvédelmi 

hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalok” szövegrész helyébe a  „vármegyei 
kormányhivatalok” szöveg

lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 122/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló  
52/2010. (IV. 30.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 29. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 2.  § 
11. pontjában a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 123/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található 
megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről szóló 
66/2010. (V. 12.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 9., 10., 14. és 26. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett 
növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről szóló 66/2010. (V. 12.)  
FVM rendelet 5.  § (1)  bekezdésében és 7.  § (1)  bekezdésében a  „megyei” szövegrész helyébe a  „vármegyei”  
szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 124/2022. (XII. 27.) AM rendelete
az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről 
szóló 3/2010. (VII. 5.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 3. és 26.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről szóló 
3/2010. (VII. 5.) VM rendelet
a) 3. § (1) bekezdésében, 4. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, valamint 4. § (4) és (6) bekezdésében a „megyei” 

szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 125/2022. (XII. 27.) AM rendelete
az arborétumok jegyzékéről szóló 19/2011. (III. 16.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról

Az erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112.  § (5)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 5. és 
9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
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1. §  Az arborétumok jegyzékéről szóló 19/2011. (III. 16.) VM rendelet 1. mellékletében
a) a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg,
b) a „Csongrád” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 126/2022. (XII. 27.) AM rendelete
az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló  
43/2011. (V. 26.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő  
módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26., 28. és 41. pontjában, valamint 
a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pont 4., 15. és 
26. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
54. § 3. és 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 43/2011. (V. 26.) VM rendelet
a) 2.  § 6.  pontjában, 4.  § (5)  bekezdésében, valamint 14.  § (4) és (7)  bekezdésében a „megyei” szövegrészek 

helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 2. § 12. pontjában, 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 4. § (4) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésében, 6. § 

(1) és (2)  bekezdésében, 10.  § (2)  bekezdésében, 11.  § (3)  bekezdés d)  pontjában, 11.  § (5)  bekezdésében, 
12.  § (2)  bekezdésében, 12.  § (3)  bekezdés záró szövegrészében, valamint 14.  § (5) és (6)  bekezdésében 
a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,

c) 4. § (2) bekezdésében és 2. melléklet 1. pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 127/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási 
és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 65/2011. (VII. 11.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi 
LII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és 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 zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és 
forgalomba hozatali feltételeiről szóló 65/2011. (VII. 11.) VM rendelet
a) 13. § (5) bekezdésében és 16. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
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b) 17. §-ában és 20. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 128/2022. (XII. 27.) AM rendelete
az élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének szabályairól szóló 67/2011. (VII. 13.) VM rendeletnek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 42. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének szabályairól szóló 67/2011. (VII. 13.) VM rendelet
a) 2. § (5) bekezdésében és 5. § (3) bekezdésében a „Megyei” szövegrészek helyébe a „Vármegyei” szöveg,
b) 2.  § (8)  bekezdés nyitó szövegrészében, 2.  § (9)  bekezdésében és 5.  § (5)  bekezdés nyitó szövegrészében 

a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
c) 2.  § (9)  bekezdésében az  „A Földművelésügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az  „Az élelmiszerlánc-

felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 129/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a gyümölcs tájfajták állami elismeréséről, valamint szaporítóanyagaik előállítási és forgalomba hozatali 
feltételeiről szóló 27/2012. (III. 24.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 
módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi 
LII.  törvény 30. § (2) bekezdés a), b) és f ) 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 gyümölcs tájfajták állami elismeréséről, valamint szaporítóanyagaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről 
szóló 27/2012. (III. 24.) VM rendelet 10. § (2) bekezdésében és 11. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe 
a „vármegyei” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 130/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok 
megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 23.  pontjában, valamint a  vad 
védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pont 4. alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 
3. és 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok 
megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet
a) 3. § (3) bekezdésében, 9. § (5) bekezdésében, 19. § (4) bekezdésében, valamint 20. § (2) és (3) bekezdésében 

a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 5.  § (6)  bekezdésében, 6.  § (2)  bekezdésében, 8.  § (1) és (2)  bekezdésében, 10.  § (5)  bekezdésében, 

12.  § (7)  bekezdésében, 14.  § (1) és (2)  bekezdésében, 17.  § (4)  bekezdésében, 18.  § (3)  bekezdésében, 
18.  § (4)  bekezdés b)  pontjában, 19.  § (2) és (3)  bekezdésében, 20.  § (1) és (4)  bekezdésében, 21.  § 
(1)  és  (3)  bekezdésében, 23.  §-ában, 25.  § (4)  bekezdésében, 26.  § (2) és (4)  bekezdésében, valamint 30.  § 
(5) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg

lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 131/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól szóló 
65/2012. (VII. 4.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 3., 14., 15., 16. és 24. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 
3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól szóló 65/2012. (VII. 4.) 
VM rendelet
a) 2.  § (3)  bekezdésében, 3.  § (1)  bekezdésében, 9.  § (4)  bekezdésében és 34.  § (2)  bekezdésében a „megyei” 

szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 2.  § (4)  bekezdésében, 3.  § (2) és (4)  bekezdés nyitó szövegrészében, 3.  § (3) és (5)  bekezdésében, 6.  § 

(1)  bekezdés a)  pontjában, 6.  § (2)  bekezdésében, 7.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 7.  § (2)  bekezdésében, 
8.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 8.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 9.  § (1)  bekezdésében, 9.  § (2)  bekezdés 
nyitó és záró szövegrészében, 9.  § (3)  bekezdésében, 10.  § (1), (6) és (7)  bekezdés nyitó szövegrészében, 
10.  § (2)  bekezdésében, 11.  § (1) és (2)  bekezdésében, 11.  § (4)  bekezdés záró szövegrészében, 16.  § 
(1)  bekezdésében, 18.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében, 25.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 
29.  §-ában, 30.  § nyitó szövegrészében, 31.  § (4)  bekezdésében, 32.  § (1) és (3)  bekezdés nyitó 
szövegrészében, 32. § (2) bekezdésében, 32. § (3) bekezdés a) pontjában, 33. § (1), (3) és (4) bekezdés nyitó 
szövegrészében, 33. § (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdés a) pontjában, 33. § (5) és (6) bekezdésében, 34. § 
(1) bekezdésében, 35. § (3) bekezdésében, 36. § (1) bekezdésében, 36. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 
36.  § (3)  bekezdésében, 37.  § (3)  bekezdésében és 42.  § (3)  bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe 
a „vármegyei” szöveg,
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c) 10. melléklet 3. pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
d) 10. melléklet 3. pontjában foglalt táblázatban a „Csongrád” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 132/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő 
lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 
módosításáról

A szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 23.  § (3)  bekezdés 10.  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 szőlőfeldolgozás és a  borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő 
lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet 8.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a „megyei” szövegrész 
helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 133/2022. (XII. 27.) AM rendelete
az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendeletnek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 18. és 21.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 14/A.  § 
(1) bekezdésében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 134/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti  
tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló  
34/2013. (V. 14.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, 
előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 34/2013. (V. 14.) VM rendelet
a) 10.  § (5)  bekezdés b) és c)  pontjában, 10.  § (6)  bekezdésében, 14.  § (4)  bekezdésében, 15.  § 

(2a)  bekezdésében, 16.  §-ában, 13. alcím címében, 24.  § nyitó szövegrészében, 25.  § (1)  bekezdés nyitó 
szövegrészében, valamint 25.  § (2), (2a) és (5)  bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg,

b) 12.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 15.  § (2a)  bekezdésében, 18.  § (2)  bekezdésében, 13. alcím címében és 
25/A. § nyitó szövegrészében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,

c) 15. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 135/2022. (XII. 27.) AM rendelete
az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló  
74/2013. (VIII. 30.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 4. és 20.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) 
VM rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdésében, 3.  § (3)  bekezdés f )  pontjában, 4.  § (2)  bekezdésében, 6.  § (1)  bekezdésében, 7.  § 

(4)  bekezdésében, 8.  § (4)  bekezdésében, 9.  § (8)  bekezdésében és 10.  § (3)  bekezdésében a  „megyei” 
szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,

b) 3. § (3) bekezdés b) pontjában a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg,
c) 3.  § (3)  bekezdés b) és c)  pontjában, 6.  § (3) és (8)–(10)  bekezdésében, 7.  § (1)  bekezdésében, 7.  § 

(4a)  bekezdés nyitó szövegrészében és 9.  § (1)  bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg

lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 215. szám 10329

Az agrárminiszter 136/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló  
133/2013. (XII. 29.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő  
módosításáról

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (1) bekezdés 6., 9., 10., 22., 25. és 31. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 7.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet
a) 11.  § (1) és (5)  bekezdésében, 19/A.  § (2)  bekezdésében, 36.  § (5) és (7)  bekezdésében, 13.  melléklet 

2.  pontjában foglalt táblázat címében és 13.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázatában a  „megyei” 
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,

b) 13. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat
ba) 5. sorában a „Csongrád” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád” szöveg,
bb) 1–19. sorában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg

lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 137/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való 
mentesítéséről szóló 3/2014. (I. 16.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 
módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 17. és 20.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A sertésállományoknak a  sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való 
mentesítéséről szóló 3/2014. (I. 16.) VM rendelet
a) 1.  § 2.  pontjában, 4.  § (9) és (10)  bekezdésében és 6.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a „megye” szövegrész 

helyébe a „vármegye” szöveg,
b) 6. § (2) bekezdés b) pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 9. § (3) és (5) bekezdésében, 17. § c) pont cd) alpontjában, 13. alcím címében, 18. § nyitó szövegrészében és 

c) pontjában, valamint 19. § (4) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
d) 18. § c) pontjában a „megyéből” szövegrész helyébe a „vármegyéből” szöveg,
e) 23. § (1) bekezdésében a „megyékben” szövegrész helyébe a „vármegyékben” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 138/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos 
egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával 
összefüggő módosításáról

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24.  § 
(2) bekezdés a)–c) 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 kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a  kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet
a) 4.  § (2) és (12)  bekezdésében, 6.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, 6.  § (5)–(6a)  bekezdésében, 10.  § 

(4) bekezdésében és 3. melléklet 1. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 6. § (2) bekezdés b) pontjában, 6. § (5)–(6a) bekezdésében, 10. § (2a) bekezdés b) pontjában és 3. melléklet 

1. pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
c) 10. § (2a) bekezdés b) pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
d) 10. § (4) bekezdésében a „megyeszintű” szövegrész helyébe a „vármegyeszintű” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 139/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló  
43/2014. (XII. 29.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (5)  bekezdésében 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 tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) 
FM rendelet
a) 1. § a) pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
b) 55.  § (1)  bekezdésében az „a földművelésügyi miniszter” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős 

miniszter” szöveg,
c) 63. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 140/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendeletnek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 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. §  A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet 4.  § 
(2) bekezdés a) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 141/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állategészségügyi feltételeiről szóló 
21/2015. (IV. 30.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állategészségügyi feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 30.)  
FM rendelet 5. § (6) bekezdésében a „Megyei” szövegrészek helyébe a „Vármegyei” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 142/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról

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 termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet 7.  § (1)  bekezdésében a  „megyei” 
szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 143/2022. (XII. 27.) AM rendelete
az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint 
alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendeletnek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A halgazdálkodásról és a  hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72.  § (1)  bekezdés 5.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 7. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint 
alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet
a) 3. § (4) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 1.  mellékletében foglalt táblázat I.1. sor 5.  pontjában és I.2.1. sorában a  „megyei” szövegrész helyébe 

a „vármegyei” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 144/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló  
9/2016. (II. 15.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (5)  bekezdésében 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 szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 
1. § h) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 145/2022. (XII. 27.) AM rendelete
az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának 
feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 
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. §  Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről 
szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet 1. § 11. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 146/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis feletti rendelkezési jogról és az abból származó adatok 
kezeléséről, valamint az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével  
kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére szolgáló pénzforrás felhasználásáról szóló  
36/2017. (VII. 6.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24.  § 
(2)  bekezdés l)  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 mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis feletti rendelkezési jogról és az  abból származó adatok kezeléséről, 
valamint az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek 
fedezetére szolgáló pénzforrás felhasználásáról szóló 36/2017. (VII. 6.) FM rendelet [a továbbiakban: 36/2017. (VII. 6.) 
FM rendelet]
a) 1. § (2) bekezdés e) pontjában, 2. § 12. pontjában, valamint 9. § (2) és (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész 

helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 2. § 17. pont nyitó szövegrészében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

2. §  Hatályát veszti a 36/2017. (VII. 6.) FM rendelet 2. § 18. pontja.

3. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 147/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a földminősítés részletes szabályairól szóló 47/2017. (IX. 29.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 6.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A földminősítés részletes szabályairól szóló 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet [a továbbiakban: 47/2017. (IX. 29.)  
FM rendelet] 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §  A 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet
a) 2. melléklet alcímeiben a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,
b) 2. melléklet „Csongrád megye” alcímében a „Csongrád” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád” szöveg,
c) 4. mellékletében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

3. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

1. melléklet a 147/2022. (XII. 27.) AM rendelethez
„5. melléklet a 47/2017. (IX. 29.) FM rendelethez

A földminősítő igazolvány

Előlap
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Hátlap

Az agrárminiszter 148/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendeletnek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő 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 4. § (3a) bekezdés b) pontjában és 
26. § (1) bekezdés b) pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 149/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a termésbecslésről, állapotminősítésről, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentéssel 
kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 5/2018. (II. 23.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról

A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a  termelői és a  szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi 
XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés h) 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 termésbecslésről, állapotminősítésről, valamint a  mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentéssel kapcsolatos 
adatszolgáltatásról szóló 5/2018. (II. 23.) FM rendelet
a) 2.  § (2)  bekezdésében, 4.  § (1) és (2)  bekezdésében, valamint 5.  § (1) és (4)  bekezdésében a  „megyei” 

szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,

”
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b) 3.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 4.  § (3) és (4)  bekezdésében, valamint 5.  § (3)  bekezdésében 
a „megyénként” szövegrész helyébe a „vármegyénként” szöveg

lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 150/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a víziszárnyas-feldolgozói termékpályát érintő madárinfluenza miatti veszteségek ellentételezéséhez 
nyújtott támogatás feltételeiről szóló 16/2018. (VII. 12.) AM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (5)  bekezdésében 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 víziszárnyas-feldolgozói termékpályát érintő madárinfluenza miatti veszteségek ellentételezéséhez nyújtott 
támogatás feltételeiről szóló 16/2018. (VII. 12.) AM rendelet 1. § 3. pontjában
a) a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg,
b) a „Csongrád” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 151/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendeletnek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (5)  bekezdésében 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 sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 6.  § 
(1) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 215. szám 10337

Az agrárminiszter 152/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról 
szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 
módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (5)  bekezdésében 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 méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 
29/2019. (VI. 20.) AM rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 153/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról szóló  
39/2019. (VIII. 23.) AM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (5)  bekezdésében 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 haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet 
4. § d) pontjában és 5. § (3) bekezdés d) pont nyitó szövegrészében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 154/2022. (XII. 27.) AM rendelete
az állattenyésztés részletes szabályairól szóló 45/2019. (IX. 25.) AM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról

Az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló 2019. évi LVI. törvény 9. § (2) bekezdés a) és 
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. §  Az állattenyésztés részletes szabályairól szóló 45/2019. (IX. 25.) AM rendelet 27.  § (8)  bekezdés a)  pontjában és 
21. melléklet 3. pont 3.1. alpontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.
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2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 155/2022. (XII. 27.) AM rendelete
az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 15/2021. (III. 31.) AM rendeletnek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 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. §  Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 15/2021. (III. 31.) AM rendelet
a) 1. § 7. pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 6. § (3) bekezdés b) pontjában a „megyében” szövegrészek helyébe a „vármegyében” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 156/2022. (XII. 27.) AM rendelete
az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V. 5.) AM rendeletnek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő 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. §  Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V. 5.) AM rendelet
a) 1. § 3. pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 13. § (1) bekezdés g) pontjában és 20. §-ában a „megyéje” szövegrész helyébe a „vármegyéje” szöveg,
c) 17. § (3) bekezdés f ) pontjában és 19. § (3) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 157/2022. (XII. 27.) AM rendelete
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel 
kísérésükre irányuló nemzeti programok 2021. és 2022. évi finanszírozásának szabályairól és egyes 
agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 17/2022. (VI. 30.) AM rendeletnek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő 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 és (5)  bekezdésében 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. §  Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az  ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre 
irányuló nemzeti programok 2021. és 2022. évi finanszírozásának szabályairól és egyes agrártámogatási tárgyú 
rendeletek módosításáról szóló 17/2022. (VI. 30.) AM rendelet
a) 5.  § (1)  bekezdésében, 8.  § (4)  bekezdés a)  pontjában, 8.  § (5)  bekezdés nyitó szövegrészében, 8.  § 

(14)  bekezdésében, 10.  § (7)  bekezdésében és 11.  § (7)  bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe 
a „vármegyei” szöveg,

b) 5.  § (2)  bekezdés d)  pont nyitó szövegrészében és da)  alpontjában, 5.  § (12)  bekezdésében, 6.  § (1) és 
(3)–(5)  bekezdésében, 8.  § (4)  bekezdés b) és c)  pontjában, 8.  § (7)  bekezdés a) és b)  pontjában, 8.  § 
(9)  bekezdésében, 8.  § (10)  bekezdés a)  pontjában, 8.  § (13)  bekezdésében, 10.  § (4)–(6)  bekezdésében, 
valamint 11. § (4) és (6) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg

lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 158/2022. (XII. 27.) AM rendelete
egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,
a 8. alcím tekintetében a  mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi 
CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés c) pontjában,
a 16. alcím tekintetében 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. Az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló  
117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosítása

1. §  Az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet 4.  § 
(2) bekezdésében a „150 millió Ft” szövegrész helyébe a „120 millió Ft” szöveg lép.
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2. A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) 
támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet módosítása

2. §  A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 
41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdésében a „90 millió forint” szövegrész helyébe a „120 millió forint” szöveg 
lép.

3. A szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról 
szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet módosítása

3. §  A szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 
66/2012.  (VII.   10.) VM rendelet 4.  § (3)  bekezdésében a „240 millió forint” szövegrész helyébe a „180 millió forint” 
szöveg lép.

4. A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak 
költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet módosítása

4. §  A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a  kezességvállalási díjak költségvetési 
támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 7/F. § (1) bekezdésében a „2022. december 31.” szövegrész helyébe 
a „2023. december 31.” szöveg lép.

5. A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról 
szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet módosítása

5. §  A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 
4/2014. (I. 27.) VM rendelet
a) a  2.  § (1)  bekezdésben a „méhészeti eszközhordozó jármű” szövegrész helyébe a „kettő darab méhészeti 

eszközhordozó jármű” szöveg,
b) 2. § (3) bekezdése helyébe a „2022. évben legfeljebb 115” szövegrész helyébe a „tárgyévben legfeljebb 100” 

szöveg
lép.

6. A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 
37/2014. (IV. 4.) VM rendelet módosítása

6. §  A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.) 
VM rendelet 3. § (2) bekezdésében a „170 millió forint” szövegrész helyébe a „70 millió forint” szöveg lép.

7. A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról 
szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet módosítása

7. §  A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 
54/2014. (IV. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet]
a) 3. § (2) bekezdésében a „150 millió forint” szövegrész helyébe a „100 millió forint” szöveg,
b) 5.  § (1)  bekezdésében a  „tárgyév január 1. és január 31.” szövegrész helyébe a  „tárgyév január 15. és 

február 15.” szöveg
lép.

8. §  Hatályát veszti az 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet 6a. alcíme.
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8. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosítása

9. §  A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a  kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet a következő 23. §-sal egészül ki:
„23. § A 2023. évben a 2022. kárenyhítési év tekintetében
a) a 10. § (4) bekezdésétől eltérően
aa) az agrárkár-megállapító szerv a kárenyhítő juttatás iránti kérelmek ellenőrzött adataiból készített adatállományt 
2023. január 23-ig teszi elérhetővé a mezőgazdasági igazgatási szerv és az agrárkár-enyhítési szerv részére,
ab) a  mezőgazdasági igazgatási szerv a  megküldött megyei adatállományokból készített országos összesítést 
2023. február 7-ig teszi elektronikus úton elérhetővé az agrárkár-enyhítési szerv részére,
ac) az  országosan összesített adatállományból a  mezőgazdasági igazgatási szerv a  megyeszintű és elemi 
káreseményenkénti bontásban 2023. február 22-ig készít összefoglaló jelentést, és teszi azt elérhetővé a miniszter 
részére,
b) a 10. § (5) bekezdésétől eltérően az agrárkár-megállapító szerv az (1) bekezdés szerinti határozat egy példányát 
legkésőbb 2023. február 7-ig küldi meg a mezőgazdasági termelő részére,
c) az agrárkár-enyhítési szervhez a 13. § (1) bekezdése szerinti adatoknak 2023. február 7-ig kell beérkeznie,
d) a  13.  § (2)  bekezdésétől eltérően az  agrárkár-enyhítési szerv a  kifizetési tervet 2023. március 7-ig küldi meg 
a miniszter részére.”

9. A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló  
9/2016. (II. 15.) FM rendelet módosítása

10. §  A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 
3. § (1) bekezdésében a „240 millió forint” szövegrész helyébe a „40 millió forint” szöveg lép.

10. A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű 
támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet módosítása

11. §  A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 
74/2016.  (XI. 29.) FM rendelet [a továbbiakban: 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet] 6/E.  § (1) és (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  Kincstár a  6/D.  § (1)  bekezdése szerinti, 2022. október 1. és október 31., 2023. április 1. és április 30., 
valamint 2023. október 1. és október 31. között benyújtott válságtámogatás iránti kérelmekről legkésőbb 
2023. december 31-éig dönt.
(2) A válságtámogatás keretösszege
a) a  2022. október 1. és október 31. között benyújtott válságtámogatás iránti kérelmek tekintetében a  3.  §-ban 
megállapított keretösszeg és a  6/C.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti időszakban benyújtott támogatási kérelmek 
vonatkozásában megállapított jogos támogatási összeg különbözete,
b) a 2023. április 1. és április 30., valamint 2023. október 1. és október 31. között benyújtott válságtámogatás iránti 
kérelmek vonatkozásában a 3. §-ban megállapított keretösszeg.”

12. §  A 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet
a) 3. §-ában a „450 millió forint” szövegrész helyébe a „350 millió forint” szöveg,
b) 6/D.  § (1)  bekezdésében a  „2022. október 1. és október 31.” szövegrész helyébe a  „2022. október 1. és 

október 31., 2023. április 1. és április 30., valamint 2023. október 1. és október 31.” szöveg
lép.
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11. A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló  
39/2018. (XII. 13.) AM rendelet módosítása

13. §  A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 
[a továbbiakban: 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet] 14. § (7a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7a) E  rendelet alapján a  2023. támogatási évben a  válság-, valamint a  mezőgazdasági csekély összegű 
támogatásokra megállapítható támogatás összege legfeljebb 3,2 milliárd forint.”

14. §  A 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 16/E. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A válságtámogatás iránti kérelem
a) a 2022. támogatási év IV. negyedéve tekintetében 2023. január 15. és február 15. között,
b) a 2023. támogatási év I. negyedéve tekintetében 2023. április 1. és 30. között,
c) a 2023. támogatási év II. negyedéve tekintetében 2023. július 1. és 31. között,
d) a 2023. támogatási év III. negyedéve tekintetében 2023. október 1. és 31. között
ügyfélkapus azonosítást követően, elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül nyújtható be a  Kincstárhoz, 
a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.”

15. §  A 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 16/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kincstár
a) a  16/E.  § (2)  bekezdésében meghatározott időszakokban benyújtott válságtámogatás iránti kérelmekről 
legkésőbb 2022. december 31-éig,
b) a  16/E.  § (2a)  bekezdésében meghatározott időszakokban benyújtott válságtámogatás iránti kérelmekről 
legkésőbb 2023. december 31-éig
dönt.”

16. §  A 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 16/E. § (1) bekezdésében a „2022. támogatási év II. és III. negyedévére” szövegrész 
helyébe a  „2022. támogatási év II., III. és IV. tárgynegyedévére, valamint a  2023. támogatási év I., II. és III. 
tárgynegyedévére” szöveg lép.

17. §  Hatályát veszti a 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 3a. alcíme.

12. A szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló  
20/2019. (V. 27.) AM rendelet módosítása

18. §  A szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló 20/2019. (V. 27.) AM rendelet 5.  § 
(1) bekezdésében a „250 millió forint” szövegrész helyébe a „170 millió forint” szöveg lép.

13. A méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű 
támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet módosítása

19. §  A méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 
29/2019. (VI. 20.) AM rendelet 6a. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„6a. Válságtámogatás
6/A.  § (1) A  kérelmező állattartó – a  2.  § (1)  bekezdésében foglaltaktól eltérően – a  2023. február 1. és 28. között 
benyújtott támogatási kérelme alapján kizárólag az  orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő 
agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének 
általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet [a továbbiakban: 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet] 1.  § 
13.  pontja szerinti támogatás (a továbbiakban: válságtámogatás) igénybevételére jogosult, amely az  elektronikus 
űrlapkitöltő felületen keresztül nyújtható be a  Kincstárhoz, a  Kincstár honlapján közzétett közleményben 
foglaltaknak megfelelően.
(2) A  válságtámogatás iránti kérelem vonatkozásában nem kell alkalmazni a  2.  § (5)  bekezdésében, a  4.  § 
(1) bekezdés d) pont dc) alpontjában és e) pontjában foglaltakat.
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(3) Az (1) bekezdés szerinti válságtámogatás igénybevételére az az állattartó jogosult, aki a válságtámogatás iránti 
kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik
a) a  25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján 
általa a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 1. § 7. pontja szerinti vállalkozásnak (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás) 
minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb válságtámogatás összegéről euróban kifejezve,
b) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,
c) a kapcsolt vállalkozások nevéről, adóazonosító számáról és ügyfél-azonosítójáról, valamint
d) arról, hogy a gazdasági nehézsége összefüggésben áll az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktussal.
(4) Az  állattartó (1)  bekezdés alapján benyújtott válságtámogatás iránti kérelme – az  5.  § (3)  bekezdésében 
foglaltaktól eltérően – tartalmazza
a) az állattartó azonosító adatait (név, ügyfél-azonosító) és
b) a (3) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat.
6/B. § (1) A válságtámogatás keretösszege a 3. § (2) bekezdésében megállapított keretösszeg.
(2) Ha a 6/A. § (1) bekezdésében meghatározott időszakban benyújtott válságtámogatás iránti kérelmekre a Kincstár 
által megállapított jogos támogatási igények összege meghaladja az (1) bekezdés szerinti keretösszeget, akkor ezen 
keretösszeget a jogos igények között egyenlő arányban kell felosztani.
(3) A Kincstár – a 6/A. § (1) bekezdésében meghatározott időszakban benyújtott válságtámogatás iránti kérelmek 
vonatkozásában – a  25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott értékhatárt 
meghaladó válságtámogatási igényt elutasítja, és annak összegét a  25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3.  § 
(7) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg.”

14. A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 
41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet módosítása

20. §  A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 41/2019. (VIII. 30.) 
AM rendelet [a továbbiakban: 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet]
a) 3. § (2) bekezdésében a „700 millió forint” szövegrész helyébe a „600 millió forint” szöveg,
b) 6/D. § (1) bekezdésében a „2022. évben” szövegrész helyébe a „2023. évben” szöveg,
c) 6/E. § (1) bekezdésében a „2022. december 31-éig” szövegrész helyébe a „2023. december 31-éig” szöveg
lép.

21. §  Hatályát veszti a 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet 6a. alcíme.

15. A karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatásról szóló 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet 
módosítása

22. § (1) A karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatásról szóló 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet [a továbbiakban: 
37/2020. (VII. 10.) AM rendelet] 1. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„4. kapcsolt vállalkozás: az  orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és 
élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről 
szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet [a továbbiakban: 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet] 1.  § 7.  pontja szerinti 
vállalkozás;”

 (2) A 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet 1. §-a a következő 9. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„9. válságtámogatás: a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 1. § 13. pontja szerinti támogatás.”

23. §  A 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet 4. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az átmeneti támogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult, aki vagy amely)
„d) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik
da) a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján 
kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb válságtámogatás összegéről 
euróban kifejezve,
db) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,
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dc) a kapcsolt vállalkozások nevéről, adóazonosító számáról és ügyfél-azonosítójáról,
dd) arról, hogy a gazdasági nehézsége összefüggésben áll az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktussal és
de) a c) pontban foglaltakról.”

24. § (1) A 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kincstár a válságtámogatásról legkésőbb 2023. december 31-éig dönt.”

 (2) A 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Kincstár a  25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott értékhatárt 
meghaladó válságtámogatási igényt elutasítja, és annak összegét a  25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3.  § 
(7) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg.”

25. §  A 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § Ez a  rendelet az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak 
Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022. március 23-i 2022/C 131 I/01 számú 
európai bizottsági közlemény hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

26. §  A 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet
a) 2. alcím címében, 2.  § (2) és (4)  bekezdésében, 3. alcímében, 3.  §-ában, 4. alcím címében, 4.  § nyitó 

szövegrészében az „Az átmeneti támogatás” szövegrész helyébe az „A válságtámogatás” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdésében az „átmeneti támogatást” szövegrész helyébe a „válságtámogatást” szöveg,
c) 3. §-ában a „250 millió forint” szövegrész helyébe a „210 millió forint” szöveg,
d) 6. alcím címében és 6.  § (2)  bekezdésében az  „az átmeneti támogatás” szövegrész helyébe 

az „a válságtámogatás” szöveg
lép.

27. §  Hatályát veszti a 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet 1. § 1. pontja.

16. A 2022. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások 
összegeinek megállapításáról szóló 33/2022. (X. 14.) AM rendelet módosítása

28. §  A 2022. évi egységes területalapú támogatás, valamint az  egyéb közvetlen támogatások összegeinek 
megállapításáról szóló 33/2022. (X. 14.) AM rendelet a következő 5a. alcímmel egészül ki:
„5a. Anyatehéntartás átmeneti nemzeti támogatása
5/A.  § Az  5/2015. (II. 19.) FM rendelet 12–17.  §-a alapján összesen legfeljebb 2 932 673 370 forint, egyedenként 
legfeljebb 25 065 forint támogatás vehető igénybe.”

17. Záró rendelkezések

29. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 159/2022. (XII. 27.) AM rendelete
az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és 
kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (5)  bekezdésében 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. §  Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és 
kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet] 3. §-a 
a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  támogatás nem vehető igénybe olyan létesítmény esetében, amely kizárólag a  fertőző állatbetegségekről 
és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i  
(EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk 49. pontja szerinti összegyűjtési műveleteket végez.”

2. §  A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 4. §-a a következő (3)–(3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  1. számú mellékletben meghatározott, a  mintavétel költségeinek támogatására vonatkozó 
állat-egészségügyi szolgáltatások tekintetében a  laboratóriumi vizsgálatra nem alkalmas minta után támogatás  
nem igényelhető.
(3a) A minta laboratóriumi vizsgálatra alkalmatlan, ha a laboratórium szakvéleménye alapján
a) az engedélyes az egy állatból származó mintát több állatból származó mintaként tüntette fel,
b) azt a vizsgálati eredményt befolyásoló szándékos kezelésnek vetették alá, vagy
c) az engedélyes nem tartotta be a mintavétel és a mintabeküldés szabályait.
(3b) A  vizsgálatot végző laboratórium a  minta átvételétől számított 10 napon belül értesíti a  megyei 
kormányhivatalt, ha a (3a) bekezdés szerint a minta alkalmatlanságát megállapítja.
(3c) A  (3a)  bekezdés szerinti mintavétel költségének támogatására kérelmet benyújtó engedélyest a  megyei 
kormányhivatal – az erről szóló döntés jogerőssé válását követő egy évre – kizárja az e rendelet szerinti támogatási 
programból, és az engedélyes által benyújtott támogatási igényt nem igazolja le.”

3. § (1) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 5. §-a a következő (7a) és (7b) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Ugyanazon mintához csak egy vizsgálati megrendelő csatolható. A  (7b)  bekezdésben meghatározott, több 
betegségre irányuló támogatható laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat elvégzése esetében egy mintavétel 
számolható el. A  mintázott állategyed, illetve állatállomány azonosítását minden esetben biztosítani kell. 
A mintavétel költségeire vonatkozó támogatás igényléséhez az engedélyes a 3. számú melléklet szerinti támogatási 
kérelméhez csatolja a  laboratórium által kiállított igazolást arról, hogy a  mintát vizsgálatra átvette. Az  átvételi 
igazolásokat a mintavételi szolgáltatásról szóló számlához kapcsolhatóan kell kiállítani, amelynek tartalmaznia kell 
az  engedélyes és a  kedvezményezett nevét, az  engedélyes és a  kedvezményezett ügyfél-azonosító számát vagy 
adószámát, a megrendelt vizsgálat vagy laboratóriumi szolgáltatás megnevezését, az állatfajt, a minta darabszámát 
és a tenyészetkódot.
(7b) A mintavétel költségeinek elszámolása céljából
a) a  szarvasmarha állatfaj esetében az  A002 és az  A003 kódú szolgáltatásokra vonatkozóan a  mintákat egyszerre 
szükséges levenni, de támogatás csak az A002 kódú szolgáltatás,
b) a  sertés állatfaj esetében az  A005, A010 és az  A011 kódú szolgáltatásokra vonatkozóan a  mintákat egyszerre 
szükséges levenni, de támogatás csak az A011 kódú szolgáltatás,
c) a juh esetében az A004, F002, F004 és az F005 kódú szolgáltatásokra vonatkozóan a mintákat egyszerre szükséges 
levenni, de támogatás csak az A004 kódú szolgáltatás,
d) a  kecske esetében az  F001, F002, F004 és az  F005 kódú szolgáltatásokra vonatkozóan a  mintákat egyszerre 
szükséges levenni, de támogatás csak az F001 kódú szolgáltatás,
e) a  házi tyúk esetében a  B003 és a  B004 kódú szolgáltatásokra vonatkozóan a  mintákat egyszerre szükséges 
levenni, de támogatás csak a B004 kódú szolgáltatás
tekintetében igényelhető.”
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 (2) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 5. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) AC001 technikai kód szerinti gyógykezelésre vonatkozó támogatás igénylése során
a) nyúl állatfaj esetében a támogatás iránti kérelemhez kell mellékelni,
b) baromfi állatfaj esetében az 5. számú melléklet szerinti nyilatkozaton kell felsorolni,
c) szarvasmarha állatfaj esetében a 6. számú melléklet szerinti nyilatkozaton kell felsorolni,
d) sertés állatfaj (tenyészkoca) esetében a 4. számú melléklet szerinti nyilatkozaton kell felsorolni,
e) a vemhes üsző esetében a 7. számú melléklet szerinti igazoláson kell feltüntetni
a támogatott kezelésben alkalmazott, az  engedélyes által kiállított állatgyógyászati termékek tételes listáját, 
amelyen legalább az állatgyógyászati készítmény és a hatóanyag megnevezése szerepel.
(10) A C001 technikai kód szerinti támogatás antibiotikum hatóanyagú állatgyógyászati készítményre nem vehető 
igénybe.”

4. § (1) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Külön támogatási kérelmen kell benyújtani a  C001 technikai kóddal jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi 
szolgáltatás és a  C002 technikai kóddal jelölt antimikrobiális rezisztencia vizsgálat költségeinek elszámolását, 
amelyhez csatolni kell a vizsgálat elvégzéséről kiállított számlát is.”

 (2) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 6. §-a a következő (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6b) A  megyei kormányhivatal a  4.  § (3a)  bekezdése szerinti minta mintavételi költségeinek támogatására 
benyújtott igényt nem igazolja, és erről, valamint az  engedélyes 4.  § (3b)  bekezdése szerinti kizárásáról értesíti 
a Kincstárt. A Kincstár a kizárással érintett engedélyes által benyújtott támogatási kérelmet elutasítja.”

5. §  A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 7. §-a a következő (2c)–(2e) bekezdéssel egészül ki:
„(2c) A  2023. évben rendelkezésre álló keret összege 11 900 millió forint, amelyből 2400 millió forintot a  baromfi 
ágazatban, 8100 millió forintot az  egyéb állattenyésztési ágazatban, 1400 millió forintot a  vemhes üszők 
állat-egészségügyi szolgáltatására, gyógykezelésére és immunizálására kell felhasználni, azzal, hogy a C001 technikai 
kódú állat-egészségügyi szolgáltatások vonatkozásában legfeljebb 5500 millió forint fizethető ki. A  C001 technikai 
kódú állat-egészségügyi szolgáltatásokra rendelkezésre álló támogatási keret kimerülése esetén a baromfi, az egyéb 
állattenyésztési ágazatra vagy a  vemhes üszőkre megállapított szabad támogatási keret terhére támogatási összeg 
nem csoportosítható át. Ha a baromfi ágazatban vagy az egyéb állattenyésztési ágazatban megállapított támogatás 
mértéke meghaladja az  adott ágazatra a  2023. évben rendelkezésre álló keretből felhasználható összeget, akkor 
a  2023. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények 
az e bekezdésben meghatározott más ágazatokban felhasználható keretek terhére is teljesíthetőek.
(2d) A  (2c)  bekezdésben foglaltakon túl a  C002 technikai kódú állat-egészségügyi szolgáltatások vonatkozásában 
legfeljebb 600 millió forint használható fel.
(2e) A  (2c) és (2d)  bekezdés szerinti keretösszegek terhére a  2023. évben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott 
támogatási kérelmekben foglalt jogos igények teljesíthetőek.”

6. §  A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet a következő 23. §-sal egészül ki:
„23. § Az e  rendeletnek az  egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások 
igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosításáról szóló 159/2022. (XII. 27.)  
AM rendelettel megállapított 3.  § (1) és (3a)  bekezdését, 4.  § (3)–(3c)  bekezdését, 5.  § (7a), (7b),  
(9) és (10) bekezdését, 6. § (5) bekezdését, 6. § (6) bekezdés a) pontját és (6b) bekezdését, 7. § (2c)–(2e) bekezdését, 
1. és 2. számú mellékletét, valamint 4–6. számú mellékletét a  2023. január 1-jétől benyújtott kérelmekre  
kell alkalmazni.”

7. § (1) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 4. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 5. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (5) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 6. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

8. §  A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet
a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „3–33. sorában” szövegrész helyébe a „2–27. és 29. sorában” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „34–35. sorában” szövegrész helyébe a „28. sorában” szöveg,
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c) 4.  § (2)  bekezdés a)  pontjában és 6.  § (6a)  bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” 
szöveg,

d) 4.  § (3b) és (3c)  bekezdésében, 5.  § (2)  bekezdés a)  pontjában és c)  pont cb)  alpontjában,  
6.  § (1)  bekezdésében, 6.  § (6)  bekezdés nyitó szövegrészében, 6.  § (6b) és (7)  bekezdésében, 2. számú 
melléklet 4.  pont 4.4.  alpontjában, valamint 3. számú melléklet 8. és 9.  pontjában a „megyei” szövegrész 
helyébe a „vármegyei” szöveg,

e) 6.  § (6)  bekezdés a)  pontjában a  „4.  §-ban, az  5.  § (5) és (7)  bekezdésében” szövegrész helyébe  
a „3. § (3a) bekezdésében, a 4. §-ban, az 5. § (5), (7)–(10) bekezdésében” szöveg,

f ) 5. számú melléklet 8.3. pontjában az „1537 Budapest Pf. 397.” szövegrész helyébe az „1525 Budapest, Pf. 30.” 
szöveg

lép.

9. §  Hatályát veszti a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 6. § (7) bekezdésében a „de legkésőbb tárgyhónapot követő hónap 
utolsó napjáig” szövegrész.

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
 (2) A 8. § c) és d) pontja 2023. január 1-jén lép hatályba.

11. §  Ez a rendelet
a) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének alkalmazásában a  mezőgazdasági 

és az  erdészeti ágazatban, valamint a  vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak  
a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet és

b) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában a  halászati és 
akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára 
nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a  belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló,  
2014. december 16-i 1388/2014/EU bizottsági rendelet

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

1. melléklet a 159/2022. (XII. 27.) AM rendelethez
„1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez

A B C D

1. Technikai kód

Támogatási jogcím 

(állatbetegség 

megnevezése)

Támogatható állatfajok

Támogatható költségek maximális, áfát nem 

tartalmazó értéke forintban, szolgáltatási 

egységenként, amely tartalmazza a felhasznált 

eszközök, állatgyógyászati készítmények, továbbá 

a mintaküldés költségeit

2. A001
Szarvasmarha- 

tuberkulózis
szarvasmarhafélék, 

szarvasfélék

Allergiás bőrpróba: 
Gazdaságonkénti első egyed: 2730 Ft 
2–5. egyed: 1820 Ft 
minden további egyed: 730 Ft

3. A002
Szarvasmarha- 

brucellózis
szarvasmarhafélék

Mintavétel: 
Gazdaságonkénti első egyed: 2730 Ft 
2–5. egyed: 1820 Ft 
minden további egyed: 730 Ft 
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
1000 Ft
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4. A003
Enzootiás 

szarvasmarha- 
leukózis

szarvasmarhafélék
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
1000 Ft

5. A004
Juh/Kecske 
Brucellózis 

(Brucella melitensis)
juh, kecske

Mintavétel: 
Gazdaságonkénti első egyed: 2730 Ft 
2–5. egyed: 1820 Ft 
minden további egyed: 730 Ft 
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
1000 Ft

6. A005 Aujeszky- betegség sertés, vaddisznó
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
ELISA, VN: 1260 Ft, PCR: 5500 Ft

7. B003
Salmonella 
pullorum

házityúk
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
500 Ft

8. B004
Salmonella 
gallinarum

házityúk

Mintavétel: 
Gazdaságonkénti első egyed: 2730 Ft 
2–100. egyed: 182 Ft 
minden további egyed: 36 Ft 
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
500 Ft

9. B005 Afrikai sertéspestis sertés, vaddisznó

Mintavétel: 
Gazdaságonkénti első egyed: 2730 Ft 
2–5. egyed: 1820 Ft 
minden további egyed: 730 Ft 
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
9800 Ft

10. A007 Madárinfluenza valamennyi madárfaj

Mintavétel: 
Gazdaságonkénti első egyed: 2730 Ft 
2–100. egyed: 182 Ft 
minden további egyed: 36 Ft 
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
HAG próba: 840 Ft, RT PCR: 5500 Ft

11. B007 Kéknyelv betegség
szarvasmarhafélék, juh, 

kecske

Mintavétel: 
Gazdaságonkénti első egyed: 2730 Ft 
2–5. egyed: 1820 Ft 
minden további egyed: 730 Ft 
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
ELISA: 1260 Ft, PCR: 5500 Ft

12. A008

Szarvasmarhák 
szivacsos 

agyvelőbántalma 
vagy súrlókór

szarvasmarha, juh, kecske, 
muflon

Mintavétel: 4550 Ft 
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
Prion ELISA: 5600 Ft

13. B009 Campylobacteriosis valamennyi baromfi faj
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
7000 Ft
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14. A009 Szalmonellózis valamennyi baromfifaj

Immunizálás: 30 Ft/egyed/alkalom 
Mintavétel: 9100 Ft/légtér/alkalom 
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat 
(maximum: 21 000 Ft/légtér/alkalom): 
Salmonella kimutatása: 
6300 Ft/vizsgálat* Salmonella 
szerotipizálása: 7700 Ft/db 
Broiler állományból izolált Salmonella 
törzs szerocsoport szűrővizsgálata: 
3500 Ft/db 
H antigén meghatározása: 4900 Ft/db 
Törzs vakcina eredetének vizsgálata: 
3500 Ft/db

15. A010 Sertés brucellózis sertés, vaddisznó
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
1000 Ft

16. A011 PRRS sertés, vaddisznó

Mintavétel: 
Gazdaságonkénti első egyed: 2730 Ft 
2–5. egyed: 1820 Ft 
minden további egyed: 730 Ft 
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
Elisa: 1820 Ft, PCR: 5500 Ft

17. C001

Kapcsolódó 
állat-egészségügyi 

szolgáltatás, 
gyógykezelés, 
immunizálás

baromfi, szarvasmarha, 
sertés (tenyészkoca), 

házinyúl és 
vemhes üsző

Szolgáltatási díj és anyagköltség: 
legfeljebb 3360 Ft/vágóhídra szállított 
állategység (ÁE)** 
Legalább egyszer fialt koca után 
havonta 1680 Ft/egyed 
Vemhes üsző esetén legfeljebb: 
2088 Ft/egyed/hó

18. B012
Myxomatózis elleni 

vakcinázás
házinyúl Vakcinázás: 250 Ft/alkalom/vakcina

19. B013

Nyulak vérzéses 
betegsége 

(RHDV 1 és 2) elleni 
vakcinázás

házinyúl
Vakcinázás: 900 Ft/alkalom/vakcina 
(évente legfeljebb 2 alkalom/egyed)

20. E001 Takonykór (Malleus) egypatások

Mintavétel: 
Gazdaságonkénti első egyed: 2730 Ft 
2–5. egyed: 1820 Ft 
minden további egyed: 730 Ft 
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
KK: 1000 Ft

21. E002
Lovak fertőző 

kevésvérűsége 
(FKV)

egypatások

Mintavétel: 
Gazdaságonkénti első egyed: 2730 Ft 
2–5. egyed: 1820 Ft 
minden további egyed: 730 Ft 
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
AGID: 2500 Ft
ELISA: 3000 Ft
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22. F001
Kecskék arthritis-

encephalitise 
(CAE)

kecske

Mintavétel: 
Gazdaságonkénti első egyed: 2730 Ft 
2–5. egyed: 1820 Ft 
minden további egyed: 730 Ft 
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
1000 Ft

23. F002 Maedi-visna juh, kecske
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
1000 Ft

24. F004
Chlamydophila 

abortus
juh, kecske

Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
1400 Ft

25. F005
Juh/Kecske 
Brucellózis 

(Brucella ovis)
juh, kecske

Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
1400 Ft

26. F006 Lépfene
ló, szarvasmarha, juh, 

kecske, bivaly

Immunizálás: 
Kis létszámú állattartó telep: 
1400 Ft/egyed/alkalom 
Nagy létszámú állattartó telep: 
400 Ft/egyed/alkalom

27. D002
Pontyfélék tavaszi 

virémiája 
(SVC)

közönséges ponty, koi 
ponty, fehér busa, pettyes 
busa, ezüstkárász, kárász, 

amur, szürke harcsa, compó

Mintavétel: 
Gazdaságonkénti első egyed: 1500 Ft 
2–30. egyed: 100 Ft 
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
2300 Ft/pool (1 pool = 5 egyed)

28. C002

Kapcsolódó 
antimikrobiális 

rezisztencia egyedi 
vizsgálata és 

telepi rezisztencia 
vizsgálat végzése

kis létszámú állattartó 
telepen tartott 

élelmiszertermelő állat

Mintavétel: Gazdaságonkénti  
első egyed: 1500 Ft
Minden további egyed, környezeti 
mintavétel: 100 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
Bakteriológiai vizsgálat:  3500 Ft
Rezisztencia vizsgálat 
baktériumtörzsenként: 
Korongdiffúzió: 2000 Ft
MIC (minimális gátló koncentráció) 
vizsgálat: 10 000 Ft

*  Egy vizsgálatnak 1 minta vagy gyűjtőminta vizsgálata számít. Ahány szalmonelladúsítás történik, annyiszor 6300 Ft számolható el a szalmonella  
     kimutatására (napos állatokból 5 állat vizsgálata = 1 minta = 6300 Ft).
** Állategység:

1.  Szarvasmarha esetében az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 

1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 808/2014//EU 

bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: 808/2014//EU bizottsági végrehajtási rendelet) II. melléklete szerint: 6 hónapos kor alatt 0,4 

ÁE, 6–24 hó között 0,6 ÁE, 24 hónap felett 1 ÁE.

2.  Baromfi esetében (kivéve pulyka) a 808/2014//EU bizottsági végrehajtási rendelet II. melléklete szerint: egyéb baromfi 0,003 ÁE.

3.  Pulyka esetében a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 1. melléklete 

szerint: 0,0067 ÁE.

4.  Házinyúl esetében az átlagos állatsűrűség megállapításának szabályairól szóló 57/2014. (IV. 30.) VM rendelet 1. melléklete alapján 0,002 ÁE.”
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2. melléklet a 159/2022. (XII. 27.) AM rendelethez

A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 2. számú melléklete a következő 4.8. ponttal egészül ki:
(Nyilatkozat:)
„4.8. arról, hogy a  támogatást kizárólag olyan állatokra veszi igénybe, amelyek legalább 65 napig az  adott tartási 
helyen tartózkodnak;”

3. melléklet a 159/2022. (XII. 27.) AM rendelethez

A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 4. számú melléklete a következő 5.4. ponttal egészül ki:
(Nyilatkozat:)
„5.4. arról, hogy a nyilatkozathoz kapcsolódó számlán szereplő szolgáltatás elvégzése során milyen állatgyógyászati 
termékeket használtak fel (állatgyógyászati készítmény és a hatóanyag megnevezése).”

4. melléklet a 159/2022. (XII. 27.) AM rendelethez

A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 5. számú melléklete a következő 8.4. ponttal egészül ki:
(Nyilatkozat arról, hogy)
„8.4. a nyilatkozathoz kapcsolódó számlán szereplő szolgáltatás elvégzése során milyen állatgyógyászati termékeket 
használtak fel (állatgyógyászati készítmény és a hatóanyag megnevezése).”

5. melléklet a 159/2022. (XII. 27.) AM rendelethez

A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 6. számú melléklete a következő 6.4. ponttal egészül ki:
(Nyilatkozat arról, hogy)
„6.4. a nyilatkozathoz kapcsolódó számlán szereplő szolgáltatás elvégzése során milyen állatgyógyászati termékeket 
használtak fel (állatgyógyászati készítmény és a hatóanyag megnevezése).”

Az agrárminiszter 160/2022. (XII. 27.) AM rendelete
a szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 
66/2012. (VII. 10.) VM rendelet és a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről 
szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (5)  bekezdésében 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 szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról 
szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet módosítása

1. §  A szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló  
66/2012. (VII. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet] 11. §-a a következő (6) bekezdéssel 
egészül ki:
„(6) E rendeletnek a szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról 
szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet és a  baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről 
szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosításáról szóló 160/2022. (XII. 27.) AM rendelettel [a továbbiakban:  
160/2022. (XII. 27.) AM rendelet] módosított 3. § (4) bekezdését a 160/2022. (XII. 27.) AM rendelet hatálybalépésekor 
folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
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2. §  A 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet 3. § (4) bekezdésében a „2019.” szövegrész helyébe a „2022.” szöveg és a „harmadát” 
szövegrész helyébe a „negyedét” szöveg lép.

2. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló  
11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosítása

3. §  A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet  
[a továbbiakban: 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet] 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet szerinti támogatásra az a jogi személy, egyéb gazdálkodó szervezet, valamint a családi gazdaságokról szóló 
törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő és az őstermelők családi gazdaságának képviselője, (a továbbiakban együtt: 
igénylő) jogosult, aki vagy amely]
„a) a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 28. § (3) bekezdése szerinti 
nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a  Tv. 28.  § (3a)  bekezdésének megfelelően a  támogatási 
kérelem benyújtásakor az  Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba vett 
ügyfélként szerepel,”

4. §  A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet a 3. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő igénylő a támogatási évet megelőző 
év március 20-tól a  támogatási év április 15-éig, a  (2)  bekezdésben meghatározott adattartalommal nyújthatja 
be kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően a  Kincstár által erre a  célra rendszeresített 
elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület).”

5. §  A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 6.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  6.  § a  következő  
(1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az adott tárgynegyedévre vonatkozó támogatás kifizetése iránti kérelem – baromfi megnevezés-csoportonként 
kizárólag egy – a  (2)  bekezdésben meghatározott adattartalommal a  Kincstár által erre a  célra rendszeresített 
elektronikus űrlapkitöltő felületen nyújtható be, az (1a) bekezdésben előírt benyújtási időszakban.
(1a) A kifizetési kérelem
a) az első tárgynegyedévre vonatkozóan az adott támogatási év július 16–31.,
b) a második tárgynegyedévre vonatkozóan az adott támogatási év október 16–31.,
c) a harmadik tárgynegyedévre vonatkozóan az adott támogatási év január 16–31.,
d) a negyedik tárgynegyedévre vonatkozóan az adott támogatási évet követő április 16–30.
közötti időszakban nyújtható be, az (1) bekezdésben meghatározottak szerint.
(1b) A kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó határidő jogvesztő.”

6. §  A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) Ha a  kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során 
az  igénylő helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a  meghatalmazott a  Kincstár által biztosított elektronikus 
azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus űrlapkitöltő felületet használja az  eljárási cselekmények 
elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, 
valamint a  központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási 
szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és  
– a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: 
beadvány) is az  elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A  nem elektronikus úton benyújtott 
beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.
(3) Az  5.  § (1)  bekezdése szerinti támogatási kérelem vagy a  6.  § (1)  bekezdése szerinti kifizetési kérelem 
a benyújtását követően legkésőbb az 5. § (1) bekezdésében vagy a 6. § (1a) bekezdésében meghatározott benyújtási 
időszak végéig, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó támogatási 
vagy kifizetés iránti kérelmet kell elbírálni. A támogatási vagy kifizetési kérelem benyújtásának időpontja az utolsó 
módosító támogatási vagy kifizetési kérelem benyújtásának időpontja.
(4) Az  eljárás során – a  felügyeleti eljárás kivételével – kötelező az  elektronikus kapcsolattartás. A  kötelező 
elektronikus kapcsolattartásra tekintettel a  Kincstár az  értesítéseket, dokumentumokat, valamint a  döntéseit 
elektronikus úton közli a kérelmezővel vagy meghatalmazottjával.”
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7. §  A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet a következő 24. és 25. §-sal egészül ki:
„24.  § A  11.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti tevékenységekre a  2022/2023. III. és IV. és azt követő 
tárgynegyedévben mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelem nem nyújtható be.
25. § E rendeletnek a szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról 
szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet és a  baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről 
szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosításáról szóló 160/2022. (XII. 27.) AM rendelettel [a továbbiakban: 
160/2022. (XII. 27.) AM rendelet] megállapított 3. § a) pontját, 5. § (1) bekezdését, 6. § (1)–(1b) bekezdését, 6/A. §-át 
a 160/2022. (XII. 27.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

8. §  A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

9. §  A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet
a) 4. § (1) bekezdésében a „2022/2023. támogatási évben legfeljebb 10,000 milliárd forint összegig” szövegrész 

helyébe a „2022/2023. támogatási évben legfeljebb 10,000 milliárd forint összegig, a 2023/2024. támogatási 
évben legfeljebb 10,000 milliárd forint összegig” szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében és 6. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

10. §  Hatályát veszti a 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 3a. alcíme.

3. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 9. § b) pontja 2023. január 1-jén lép hatályba.

12. §  E rendelet
a) 1. alcíme az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű 

támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,
b) 2. alcíme az  agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló,  

2014–2020 időszakra vonatkozó európai uniós iránymutatás I. és III. részének, illetve II. részének az állatjóléti 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez nyújtott támogatásról szóló 1.1.5.2 alfejezete

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

1. melléklet a 160/2022. (XII. 27.) AM rendelethez

A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 2. mellékletébe foglalt táblázat a következő G oszloppal egészül ki:

G

(1.
2023/2024. támogatási évi keret

(millió forint)

 2.  1 150,00

 3.  1 150,00

 4.  1 200,00

 5.  1 200,00

 6.  170,00

 7.  170,00

 8.  170,00

 9.  170,00
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 10.  600,00

 11.  670,00

 12.  500,00

 13.  500,00

 14.  600,00

 15.  600,00

 16.  580,00

 17.)  570,00
 

Az agrárminiszter 161/2022. (XII. 27.) AM rendelete
az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 
39/2011. (V. 18.) VM rendelet és az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő 
agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás 
igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (5)  bekezdésében 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. Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 
39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosítása

1. §  Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) 
VM rendelet [a továbbiakban: 39/2011. (V. 18.) VM rendelet] a következő 8/F. §-sal egészül ki:
„8/F. § A 3. §-ban meghatározott forrás a 2022. december 31-éig kifizetett támogatásokra használható fel.”

2. §  A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet
a) 2.  § (8e)  bekezdésében az „Aszálykár miatt,” szövegrész helyébe az „Aszálykár miatt a  2022. évben” szöveg, 

a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. március 31.” szöveg,
b) 4. § (1) bekezdés g) pont ga) alpontjában

ba) az „az aszálykárra vonatkozó igazolását” szövegrész helyébe az „a 2022. évi aszálykárra vonatkozó 
igazolását” szöveg,

bb) a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 7/E. § (1) bekezdésében a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. december 31.” szöveg
lép.

2. Az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-
feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről 
szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet

3. §  Az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó 
vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) 
AM rendelet [a továbbiakban: 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet] a következő 6/B. §-sal egészül ki:
„6/B. § E rendeletnek az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 
39/2011. (V. 18.) VM rendelet és az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások 
és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről 
szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet módosításáról szóló 161/2022. (XII. 27.) AM rendelettel [a továbbiakban: 
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161/2022. (XII. 27.) AM rendelet] megállapított 3.  § (1)  bekezdését és 5.  § (1)  bekezdését a  161/2022. (XII. 27.) 
AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

4. §  A 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet
a) 1. § 13. pontjában és 7. §-ában az „az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési 

keret a  gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 
2022.  március  23-i 2022/C 131 I/01” szövegrész helyébe az „az állami támogatásokra vonatkozó, az  Ukrajna 
elleni orosz invázióval összefüggésben a  gazdaság támogatását célzó ideiglenes válságkeret című, 
2022. október 28-i 2022/C 426/01” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „62 000” szövegrész helyébe a „250 000” szöveg,
c) 3. § (1) bekezdés b) pontjában az „az 500 000” szövegrész helyébe az „a 2 000 000” szöveg,
d) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „75 000” szövegrész helyébe a „300 000” szöveg,
e) 5. § (1) bekezdésében a „2022.” szövegrész helyébe a „2023.” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § b) pont bb) alpontja 2023. január 1-jén lép hatályba.

6. §  Ez a  rendelet az  állami támogatásokra vonatkozó, az  Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a  gazdaság 
támogatását célzó ideiglenes válságkeret című, 2022. október 28-i 2022/C  426/01 számú európai bizottsági 
közlemény hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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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.


	Az agrárminiszter 38/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a természetvédelmi területek és tájvédelmi körzet létesítéséről, valamint természetvédelmi kezelő kijelöléséről szóló 6/1990. (III. 31.) KVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 39/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a Székesfehérvári homokbánya Természetvédelmi Terület létesítéséről és a Hansági Tájvédelmi Körzet bővítéséről, valamint természetvédelmi kezelők kijelöléséről szóló 2/1990. (XI. 21.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő mó

	Az agrárminiszter 40/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a Lankóci-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről és fokozott védettség megszüntetéséről szóló 
3/1991. (II. 28.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 41/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet létesítéséről és a természetvédelmi kezelő megnevezéséről szóló 9/1991. (IV. 26.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 42/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a Cserebökényi puszták Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 18/1991. (XII. 24.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 43/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 8/1992. (III. 25.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 44/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 19/1992. (XI. 6.) KTM rendeletnek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 45/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a Pilisi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és egyes területeinek fokozottan védetté nyilvánításáról szóló 
20/1992. (XI. 6.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 46/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a Somló Tájvédelmi Körzet létesítéséről és egyes területeinek fokozottan védetté nyilvánításáról szóló 8/1993. (III. 9.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 47/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 16/1993. (IV. 7.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 48/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a Sárosfői Halastavak Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 28/1993. (XI. 23.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 49/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a Sóstó-legelő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 15/1994. (IV. 29.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 50/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a Rácalmási-szigetek Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 5/1996. (IV. 17.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 51/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a Rétszilasi-tavak Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 25/1996. (X. 9.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 52/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a Körös-Maros Nemzeti Park létesítéséről szóló 3/1997. (I. 8.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 53/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet bővítéséről és a Vajai-tó Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 3/1996. (IV. 17.) KTM rendelet módosításáról szóló 22/1997. (VIII. 1.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáró

	Az agrárminiszter 54/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a Pécselyi-medence Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 23/1997. (VIII. 1.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 55/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 26/1997. (VIII. 1.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 56/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	az élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról szóló 56/1997. (VIII. 14.) FM–IKIM–NM együttes rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 57/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 19/1998. (VI. 25.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 58/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a Körös–Maros Nemzeti Park bővítéséről szóló 4/1999. (V. 5.) KöM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 59/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 11/1999. (X. 29.) KöM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 60/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a Tiszakürti Arborétum Természetvédelmi Terület országos jelentőségű védett természeti területté történő átminősítéséről szóló 21/2000. (VIII. 31.) KöM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 61/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 
7/2001. (I. 17.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 62/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletnek az Alaptörvé

	Az agrárminiszter 63/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM–FVM együttes rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 64/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas maradékanyagok monitoring vizsgálati rendjéről szóló 10/2002. (I. 23.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 65/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitise elleni mentesítés szabályairól szóló 
19/2002. (III. 8.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 66/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a szarvasmarhák enzootikus leukózisától való mentesítés szabályairól szóló 
21/2002. (III. 20.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 67/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a bovin somatotropin és egyéb biotechnológiai úton előállított somatotropinok forgalomba hozatalának tilalmáról szóló 25/2002. (IV. 12.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 68/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	az afrikai lópestis megelőzéséről és leküzdéséről szóló 31/2002. (IV. 19.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 69/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a szalmonellózis és a baromfitífusz elleni védekezésről és a mentesség megtartásáról szóló 
49/2002. (V. 24.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 70/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének állategészségügyi feltételeiről szóló 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 71/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a klasszikus sertéspestis elleni védekezésről szóló 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 72/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a zoonózisok elleni védekezés állategészségügyi feladatairól szóló 81/2002. (IX. 4.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 73/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a ló fertőző arteritise elleni védekezésről szóló 7/2003. (II. 4.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 74/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a sertések hólyagos betegsége elleni védekezés szabályairól szóló 14/2003. (II. 14.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 75/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 76/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 77/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendeletnek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 78/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 79/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 80/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 
48/2004. (IV. 21.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 81/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 82/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	az állati eredetű termékek Európai Unión belüli kereskedelmének állategészségügyi ellenőrzéséről szóló 52/2004. (IV. 24.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 83/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állategészségügyi ellenőrzéséről szóló 53/2004. (IV. 24.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 84/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló 54/2004. (IV. 24.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 85/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt állatok állategészségügyi ellenőrzésének szabályairól szóló 55/2004. (IV. 24.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 86/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól szóló 65/2004. (IV. 27.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosít

	Az agrárminiszter 87/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 88/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, 
valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 
89/2004. (V. 15.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával öss

	Az agrárminiszter 89/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	az állatok és állati eredetű termékek bizonyítványainak kiállításáról szóló 
128/2004. (VIII. 19.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 90/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek előállítására, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára vonatkozó állategészségügyi követelmények megállapításáról szóló 
19/2005. (III. 22.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításá

	Az agrárminiszter 91/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésről szóló 23/2005. (III. 23.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 92/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	az egyes géntechnológiával módosított takarmányok behozataláról és forgalomba hozataláról szóló 31/2006. (IV. 29.) FVM–GKM–PM együttes rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 93/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 
36/2006. (V. 18.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 94/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló 
37/2006. (V. 18.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 95/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszer-higiéniai szabályokról szóló 
66/2006. (IX. 15.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 96/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a géntechnológiával módosított, a hagyományos, valamint az ökológiai gazdálkodással termesztett növények egymás mellett folytatott termesztéséről szóló 86/2006. (XII. 23.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 97/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról szóló 
87/2006. (XII. 28.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 98/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	az egyes növényvédő szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával kapcsolatban külföldön szerzett szakmai gyakorlaton alapuló képesítés elismerésének részletes szabályairól szóló 8/2007. (I. 31.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításáva

	Az agrárminiszter 99/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő 
élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM–EüM együttes rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő

	Az agrárminiszter 100/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM együttes rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításár

	Az agrárminiszter 101/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 
117/2007. (X. 10.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 102/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007. (XII. 4.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 103/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól szóló 12/2008. (II. 14.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 104/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a nyers tej vizsgálatáról szóló 16/2008. (II. 15.) FVM–SZMM együttes rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 105/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 106/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. (IV. 11.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 107/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 
56/2008. (IV. 25.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 108/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a minőségi pontytenyészet programban való részvétel csekély összegű támogatásról szóló 
64/2008. (V. 14.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 109/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelmére vonatkozó 1/2005/EK rendelet végrehajtásáról szóló 88/2008. (VII. 18.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 110/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	az állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 111/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) FVM rendeletnek az Alaptörvé

	Az agrárminiszter 112/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a sertésállományok Aujeszky-betegségtől való mentesítésének szabályairól és a mentesség fenntartásáról szóló 30/2009. (III. 27.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 113/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól szóló 31/2009. (III. 27.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 114/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a tájfajták állami elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalmazási feltételeiről szóló 104/2009. (VIII. 5.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 115/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 116/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a gabona és rizs intervenciójáról szóló 140/2009. (X. 29.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 117/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól szóló 163/2009. (XI. 27.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 118/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről szóló 179/2009. (XII. 29.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 119/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről szóló 
181/2009. (XII. 30.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 
módosításáról

	Az agrárminiszter 120/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 121/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 122/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 
52/2010. (IV. 30.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 123/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről szóló 66/2010. (V. 12.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik 

	Az agrárminiszter 124/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 125/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	az arborétumok jegyzékéről szóló 19/2011. (III. 16.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 126/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 
43/2011. (V. 26.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 
módosításáról

	Az agrárminiszter 127/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 65/2011. (VII. 11.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 128/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	az élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének szabályairól szóló 67/2011. (VII. 13.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 129/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a gyümölcs tájfajták állami elismeréséről, valamint szaporítóanyagaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 27/2012. (III. 24.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 130/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 131/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól szóló 65/2012. (VII. 4.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 132/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 133/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 134/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti 
tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 
34/2013. (V. 14.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módo

	Az agrárminiszter 135/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 
74/2013. (VIII. 30.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 136/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 
133/2013. (XII. 29.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 
módosításáról

	Az agrárminiszter 137/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről szóló 3/2014. (I. 16.) VM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 138/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 139/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 
43/2014. (XII. 29.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 140/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 141/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állategészségügyi feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 30.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 142/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 143/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 144/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 
9/2016. (II. 15.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 145/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 146/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis feletti rendelkezési jogról és az abból származó adatok kezeléséről, valamint az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével 
kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére szolgáló pénzfo

	Az agrárminiszter 147/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a földminősítés részletes szabályairól szóló 47/2017. (IX. 29.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 148/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 149/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a termésbecslésről, állapotminősítésről, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 5/2018. (II. 23.) FM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 150/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a víziszárnyas-feldolgozói termékpályát érintő madárinfluenza miatti veszteségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás feltételeiről szóló 16/2018. (VII. 12.) AM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 151/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 152/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 153/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 
39/2019. (VIII. 23.) AM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 154/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	az állattenyésztés részletes szabályairól szóló 45/2019. (IX. 25.) AM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 155/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 15/2021. (III. 31.) AM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 156/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V. 5.) AM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	Az agrárminiszter 157/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2021. és 2022. évi finanszírozásának szabályairól és egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 17/20

	Az agrárminiszter 158/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	Az agrárminiszter 159/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosításáról

	Az agrárminiszter 160/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	a szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet és a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosítás

	Az agrárminiszter 161/2022. (XII. 27.) AM rendelete
	az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet és az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyúj
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