
2.  § Az R. 25.  §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Amennyiben az ügyfél kizárólag azért nem tudja a (2) bekezdésben foglalt határidõn belül meg valósítani

a mûveletet, mert a mûvelet meg valósításához szükséges jogerõs hatósági engedéllyel vagy engedélyekkel nem

rendelkezik, de a megszerzésre irányuló eljárást a (2) bekezdésben szereplõ határidõ lejárta elõtt megindította és ezt

az MVH felé hitelt érdemlõen a (2) bekezdésben foglalt határidõn belül az erre a célra rendszeresített

formanyomtatvány útján elõterjesztett kérelem benyújtásával igazolja, valamint a jogerõs engedély(eke)t az utolsó

kifizetési kérelméhez csatolja, úgy a mûvelet meg valósításához szükséges jogerõs hatósági engedély vagy

engedélyek megszerzése tekintetében a (2) bekezdés szerinti határidõt megtartottnak kell tekinteni.”

3.  § Az R. a következõ 36/B.  §-sal egészül ki:

„36/B.  § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában meg valósuló

támogatások igénybevételének általános szabályairól  szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról  szóló

11/2011. (II. 18.) VM rendelettel [a továbbiakban: 11/2011. (II. 18.) VM rendelet] megállapított 17.  § (3) és 25.  §

(8) bekezdését a 11/2011. (II. 18.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levõ ügyekben is alkalmazni kell.”

4.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon a hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 12/2011. (II. 18.) VM rendelete

a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok támogatásáról  szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet, 

a zöldség-gyümölcs termelõi szervezetek kiegészítõ nemzeti támogatásáról  szóló 

9/2010. (VIII. 4.) VM rendelet, valamint a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási

nemzeti program Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges

támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról  szóló 

29/2010. (III. 30.) FVM rendelet módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes

kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az egyes 

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  §

a)–b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § A zöldség-gyümölcs termelõi csoportok támogatásáról  szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.)

2.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2.  § Az e rendelet szerinti támogatás forrása a 2011. évben a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl  szóló

2010. évi CLXIX. törvény 1. számú melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 4 alcím, 8 jogcímcsoport

Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása elõirányzat, valamint az Európai Mezõgazdasági Garancia Alap.”

2.  § Az R1. 4.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4.  § A zöldség-gyümölcs termelõi csoportok a tanácsi rendelet 103a. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatást

vehetnek igénybe legfeljebb a bizottsági rendelet 49. cikk (2) bekezdésében meghatározott mértékig a bizottsági

rendelet 46. cikkében foglaltaknak megfelelõen, figyelemmel a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 

(a továbbiakban: Tv.) 9.  § a) pontjára.”
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3.  § Az R1. 5.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 2011. évben meg valósított beruházások alapján 2011-ben benyújtott támogatási kérelem esetén

az (1) bekezdésben meghatározott tagállami hozzájárulás mértéke a számlával igazolt bekerülési érték huszonöt

százaléka.”

4.  § Az R1. 6–7.  §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„6.  § (1) Használt berendezések, illetve ingatlanok vásárlása esetén a bizottsági rendelet 48. cikkében meghatározottak 

szerint a támogatási összegbõl le kell vonni az eladó vagy bármely korábbi tulajdonos, illetve használó, haszonélvezõ

által a megelõzõ öt évben kapott, az agrárgazdaság fejlesztésérõl  szóló 1997. évi CXIV. törvény, valamint a Tv.

felhatalmazása alapján kiadott jogszabály szerint nyújtott támogatás összegét.

(2) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a meg valósított beruházást a zöldség-gyümölcs termelõi csoport

termelõi szervezetként  való elismerését megelõzõen kizárólag a zöldség-gyümölcs termelõi csoport által kötött

jogügyletbõl eredõ tartós forgóeszköz finanszírozását szolgáló pénzintézeti követelés terhelheti.

(3) A támogatás igénybevételének további feltétele a zöldség-gyümölcs termelõi csoport kötelezettségvállalása arra

vonatkozóan, hogy a támogatással meg valósított beruházást a termelõi szervezetként  való elismerés megszerzésétõl

számított öt évig, de legalább a számvitelrõl  szóló 2000. évi C. törvény alapján meghatározott értékcsökkenési idõszak

végéig nem idegeníti el, valamint azt ezen idõszakon belül több mint ötven százalékban az elismerés által érintett

termékek érdekében használja.

(4) A zöldség-gyümölcs termelõi csoport kérésére az agrárpolitikáért felelõs miniszter engedélyezi a meg valósított

beruházásnak a kérelmezõ saját költségére történõ helyettesítését, amennyiben a helyettesítés során meg valósított

beruházás mûszaki paramétereiben, kapacitásában és a használat módjában alkalmas arra, hogy legalább

az elfogadott elismerési terv alapján meg valósított beruházásnak megfelelõ mértékben az elismerési feltételek

teljesítését szolgálja. Az agrárpolitikáért felelõs miniszter engedélye alapján a helyettesítõ beruházás meg valósítása

idõpontjában a zöldség-gyümölcs termelõi csoportnak a helyettesített beruházással kapcsolatosan fennálló

kötelezettségei a helyettesítéssel meg valósított beruházásra szállnak át.

(5) Ha a használt berendezés vagy ingatlan felszámolási eljárás keretében alkalmazott pályázat, árverés vagy egyéb

nyilvános értékesítési forma útján kerül beszerzésre, úgy – eltérõen az (1) bekezdésben foglaltaktól – a támogató szerv, 

mint hitelezõ által az érintett vagyontárgy vonatkozásában támasztott – de részben vagy egészben –, ki nem elégített,

fennmaradó követelés mértékének megfelelõ levonást kell alkalmazni. Ha a támogató szerv az érintett vagyontárgy

vonatkozásában a felszámolónak követelést nem jelent be, úgy az (1) bekezdésben szabályozott levonást nem kell

alkalmazni.

7. § (1) A bizottsági rendelet 48. cikkében meghatározottakra figyelemmel nem jogosult az e rendelet szerinti

támogatásra az a zöldség-gyümölcs termelõi csoport, amely tulajdonosainak, szövetkezet esetében tagjainak

legalább 60%-a az elismerési terv elfogadását megelõzõ öt évben bármikor egyidejûleg ugyanazon termelõi

szervezetnek volt a tagja.

(2) Amennyiben a zöldség-gyümölcs termelõi csoport által forgalmazott, tagjai által termelt termék összes

mennyisége nem éri el az elfogadott elismerési tervben adott idõszakra tervezett áru mennyiségének legalább

nyolcvan százalékát, úgy a 4.  §-ban meghatározott támogatás alapját a tervezett mennyiség és a ténylegesen

forgalmazott termék mennyiség közötti különbségnek a tervezett mennyiséghez viszonyított arányával csökkenteni

kell. Az áru mennyiségébe az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint

egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról  szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet szerint igazolt kiesett

árumennyiséget be kell számítani. Féléves végrehajtási idõszak esetén a támogatás igénybevételének feltétele, hogy

a végrehajtás alapjául szolgáló elfogadott elismerési tervben a tervezett áru mennyiségét is magába foglaló termelési

adatok féléves idõszakokra megbontva szerepeljenek.”

5.  § (1) Az R1. 9.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A bizottsági rendelet 47. cikkében szabályozottaknak megfelelõ, az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú

támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani

az MVH-hoz. A nyomtatványnak az értékesítésre vonatkozó részeit akkor is ki kell tölteni, ha a termelõi csoport a 3.  §

szerinti támogatást nem igényli.”

(2) Az R1. 9.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az MVH a támogatási kérelemnek a 3.  §-ban, illetve a 4.  §-ban meghatározott támogatás iránti részét szétválasztva,

külön eljárásban bírálja el.”
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6.  § (1) Az R1. 1. mellékletének helyébe e rendelet Melléklete lép.

(2) Hatályát veszti az R1. 2. melléklete.

7.  § (1) A zöldség-gyümölcs termelõi szervezetek kiegészítõ nemzeti támogatásáról  szóló 9/2010. (VIII. 4.) VM rendelet

(a továbbiakban: R2.) 4.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A 3.  § (2) bekezdésében meghatározott támogatáson felül többlettámogatást vehetnek igénybe azok a termelõi

szervezetek, amelyek a (2) és (3) bekezdés szerint 2010. évben a termelõi szervezetek társulása közremûködésével

értékesítenek.”

(2) Az R2. 4.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A többlettámogatás szempontjából a termelõi szervezetek társulása közremûködésével történõ értékesítés akkor

vehetõ figyelembe, ha 2010-ben a forgalomba hozott termék értékén belül az ilyen értékesítés a társulás minden

egyes termelõi szervezet tagja tekintetében meghaladja az általa 2010. második félévében forgalomba hozott termék

értékének

a) ötven százalékát a 2010. július 1-je elõtt elismert társulások esetében,

b) huszonöt százalékát a 2010. július 1-jén vagy azt követõen elismert társulások vagy korábban elismert társulásokba

azt követõen belépõ termelõi szervezetek esetében.”

8.  § Az R2. 6.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A támogatás kifizetése iránti kérelemhez csatolni kell a 4.  § (3) bekezdésében meghatározottak bizonyítását

szolgáló, az értékesítés irányát és mértékét bemutató összesítõ kimutatásokat és dokumentumokat.”

9.  § Hatályát veszti az R2. 1.  § (1) bekezdésének 3. pontja.

10.  § (1) A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból

finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról  szóló 29/2010.

(III. 30.) FVM rendelet (a továbbiakban: R3.) 3.  §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A szerkezetátalakítási programban részt vehet az a termelõ, amely vagy aki felszámolási, végelszámolási vagy

adósságrendezési eljárás alatt áll feltéve, hogy az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.”

(2) Az R3. 4.  § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A szerkezetátalakítási programban résztvevõ termelõ a támogatási idõszak teljes idõtartama alatt köteles:]

„b) 2011-tõl kezdõdõen évente az egységes kérelem keretében nyilatkozni arról, hogy a tárgyévben mely

településen, milyen elismert tevékenységet kíván folytatni, és”

11.  § Az R1. a következõ 13.  §-sal egészül ki:

„13.  § (1) E rendeletnek a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok támogatásáról  szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet,

a zöldség-gyümölcs termelõi szervezetek kiegészítõ nemzeti támogatásáról  szóló 9/2010. (VIII. 4.) VM rendelet,

valamint a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezõgazdasági Garancia

Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról  szóló

29/2010. (III. 30.) FVM rendelet módosításáról  szóló 12/2011. (II. 18.) VM rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet)

1.  §-ával módosított 2.  §-át a módosító rendelet hatálybelépésekor folyamatban lévõ ügyekben és a módosító

rendelet hatálybalépését követõen benyújtott kérelmek esetében is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek a módosító rendelet 2.  §-ával módosított 4.  §-át, 3.  §-ával megállapított 5.  § (3) bekezdését, 4.  §-ával

módosított 6.  §-ának (1), (3), (4), (5) bekezdését és 7.  §-át, 5.  §-ával módosított 9.  § (1) bekezdését, valamint 5.  §-ával

megállapított 9.  § (4) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépését követõen benyújtott, a 2011. évben

meg valósított beruházásokra vonatkozó kérelmek esetében kell alkalmazni.

(3) E rendeletnek a módosító rendelet 4.  §-ával módosított 6.  §-ának (2) bekezdését a módosító rendelet

hatálybalépését követõen benyújtott, a módosító rendelet hatálybalépését követõen megkezdett beruházásokra

vonatkozó kérelmek esetében kell alkalmazni.”

12.  § Az R2. a következõ 9.  §-sal egészül ki:

„9.  § E rendeletnek a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok támogatásáról  szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet,

a zöldség-gyümölcs termelõi szervezetek kiegészítõ nemzeti támogatásáról  szóló 9/2010. (VIII. 4.) VM rendelet,

valamint a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezõgazdasági Garancia

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 14. szám 3661



Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról  szóló

29/2010. (III. 30.) FVM rendelet módosításáról  szóló 12/2011. (II. 18.) VM rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet)

7.  §-ával módosított 4.  § (1) és (3) bekezdését, valamint 8.  §-ával módosított 6.  § (2) bekezdését a módosító rendelet

hatálybelépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

13.  § Az R3. a következõ 18/B.  §-sal egészül ki:

„18/B.  § E rendeletnek a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok támogatásáról  szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet,

a zöldség-gyümölcs termelõi szervezetek kiegészítõ nemzeti támogatásáról  szóló 9/2010. (VIII. 4.) VM rendelet

módosításáról, valamint a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai

Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek

megállapításáról  szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet módosításáról  szóló 12/2011. (II. 18.) VM rendelet

(a továbbiakban: módosító rendelet) 10.  §-ával megállapított 3.  § (5) bekezdését, valamint 10.  §-ával módosított 4.  §

(1) bekezdésének b) pontját a módosító rendelet hatálybelépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

14.  § (1) Ez a rendelet – a 6.  § kivételével – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet 6.  §-a 2011. április 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2011. április 2-án hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 12/2011. (II. 18.) VM rendelethez

„Melléklet a 24/2010. (III. 19.) FVM rendelethez

A támogatási kérelem adattartalma és a csatolandó dokumentumok

1. A kérelmezõ azonosító adatai.

1.1. Regisztrációs szám.

2. Az igénylés alapját képezõ idõszak megjelölése.

2.1. A megjelölt idõszakra igényelt mûködési támogatás alapjának összege.

3. Számlaösszesítõ

3.1. Az értékesítési számlák összesítõje, a számlák felsorolása a tagi nettó számlaérték feltüntetésével.

3.2. Az összes értékesített tagi termék mennyiség mutatója.

3.3. Kimutatás a beruházásokat igazoló számlákról, a számlák felsorolása az elszámolni kívánt nettó számlaérték

feltüntetésével.

4. Nyilatkozatok

4.1. Az 1580/2007/EK bizottsági rendelet 47. cikkében elõírt nyilatkozatok.

4.2. Az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 113.  §-ában a költségvetésbõl nyújtott

támogatásokra vonatkozó általános szabályok alapján elõírt szükséges nyilatkozatok.

4.3. A zöldség-gyümölcs termelõi csoportok támogatásáról  szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 6.  § (3) bekezdésében és

a 9.  § (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatok.

4.4. Az intézkedésben  való részvételhez szükséges, a lejárt tartozásokra vonatkozó nyilatkozat.

5. Keltezés, igénylõ (cégszerû) aláírása.

6. Csatolt dokumentumok.

6.1. Az igénylés alapját képezõ idõszak kezdetén és végén hatályos tagjegyzék.

6.2. A tagjegyzékben bekövetkezett változásokat tartalmazó dokumentum.

6.3. Az elszámolni kívánt beruházási számlák másolati példánya.”
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