
A vidékfejlesztési miniszter 94/2011. (X. 14.) VM rendelete

az egységes területalapú támogatás, valamint a különleges tejtámogatás összegének

megállapításáról

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

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

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

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

1. Egységes területalapú támogatás

1. § (1) Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az

ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) 2011. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl

szóló 25/2011. (IV. 7.) VM rendelet alapján járó egységes területalapú támogatás jogcímen hektáronként legfeljebb

58 073,38 Ft vehetõ igénybe.

(2) A támogatásra jogosult országos bázisterület nagysága 4 829 000 hektár.

(3) A támogatási keretek túllépése esetén az igényelt támogatás összege – az érintett mezõgazdasági termelõnél

a túllépés mértékével megegyezõen – arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.

2. Különleges tejtámogatás

2. § A tejtermelõket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2011. évi különleges támogatás

igénybevételének szabályairól szóló 21/2011. (III. 25.) VM rendelet alapján járó különleges támogatás mértéke

legfeljebb 9,70 Ft/kg, a számításba vehetõ összes tejmennyiség legfeljebb 1 392 296 721 kg.

3. Záró rendelkezés

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 95/2011. (X. 14.) VM rendelete

géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt

kárt szenvedett termelõk kártalanítása elõirányzat felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. §-ának (9) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás

mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. §-a 6. pontjának k) alpontjában meghatározott feladatkörömben

eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 73. §-ának b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

valamint a 8. § (3) bekezdés tekintetében a növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és

forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. §-a (2) bekezdésének e)–g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

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

94. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) káresemény: géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag köztermesztésbe bocsátása

miatt az érintett növényi kultúra, valamint a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) által
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meghatározott pufferzónán belül található ivarilag kompatibilis növényfajt tartalmazó növényi kultúra MgSzH

által elrendelt és 2011. szeptember 30-ig végrehajtott megsemmisítése;

b) káreseménnyel érintett terület: az a földterület, ahol a géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett

szaporító anyag köztermesztésbe bocsátásával érintett növényi kultúra, valamint az MgSzH által meghatározott

pufferzónán belül található ivarilag kompatibilis növényfajt tartalmazó növényi kultúra megsemmisítésre került;

c) károsult termelõ: a káreseménnyel érintett földterületen a káresemény bekövetkezésének idõpontjában saját

nevében és kockázatára, jogszerû földhasználóként mezõgazdasági termelést folytató természetes személy, jogi

személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezet.

2. § E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím 3. alcím 28. A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett

szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelõk kártalanítása elõirányzat (a továbbiakban: Elõirányzat)

jogcímcsoport 10032000-01220191-50000005 számla terhére nyújtható kifizetés felhasználására és felhasználásának

ellenõrzésére terjed ki.

3. § (1) Az Elõirányzat

a) géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett és megsemmisített szaporító anyag igazolt

ellenértékének a megsemmisítésre kötelezett részére;

b) géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporító anyag köztermesztésbe bocsátásával érintett

növényi kultúra, valamint az MgSzH által meghatározott pufferzónán belül található ivarilag kompatibilis

növényfajt tartalmazó növényi kultúra megsemmisítése miatt a 4. § szerinti hozamkárértéknek

a megsemmisítésre kötelezett részére;

c) az a) és b) pont szerinti megsemmisítés igazolt költségeinek a megsemmisítésre kötelezett részére;

d) a b) pont szerinti megsemmisítés során harmadik személynek okozott kárnak a megsemmisítésre kötelezett

részére;

kárfedezõ juttatás formájában történõ megtérítésére használható fel.

(2) Az Elõirányzat

a) a káreseménnyel érintett terület beazonosítása, a megsemmisítés végrehajtása és annak ellenõrzése, valamint

a kapcsolódó laboratóriumi vizsgálatok során az MgSzH-nál felmerült többletkiadásnak (különösen: személyi

juttatások, munkaadókat terhelõ járulékok, dologi kiadások, a megsemmisítéshez, laboratóriumi vizsgálathoz

szükséges eszközök beszerzése, bérlése, szolgáltatás igénybevétele, valamint a károsodott eszközök

visszapótlása) az MgSzH részére;

b) a Magyar Agrárkamaránál az engedményezési szerzõdések megkötésével és a kárfedezõ juttatás kifizetésével,

valamint a káresemény kapcsán felmerült kártérítési igény érvényesítésével kapcsolatban felmerült költségeknek

a Magyar Agrárkamara részére

történõ megtérítésére használható fel.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátására a vidékfejlesztési miniszter támogatási megállapodást köt az MgSzH-val,

illetve a Magyar Agrárkamarával.

4. § A károsult termelõ hektáronként háromszázhatvanezer forint megelõlegezett átalány hozamkárértéket vehet

figyelembe.

5. § (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága a káreseménnyel

érintett terület beazonosítása során ellenõrzési jegyzõkönyvet veszi fel, amely tartalmazza

a) a károsult termelõ azonosító adatait (név, cím, adóazonosító jel vagy adószám, ügyfélregisztrációs szám,

gazdálkodási forma);

b) a káreseménnyel érintett terület azonosító adatait (helyrajzi szám, blokkazonosító, területnagyság hektárban);

c) a megsemmisítés idõpontját;

d) a megsemmisített növényfajta nevét;

e) a megsemmisítést elrendelõ határozat számát.

(2) A károsult termelõ az (1) bekezdésben meghatározott adatok megadásával a fõvárosi és megyei kormányhivatal

földmûvelésügyi igazgatósága számára 2011. november 4-ig jelezheti a kárfedezõ juttatás iránti igényét.
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(3) Az MgSzH az (1) és (2) bekezdés szerint felvett, illetve bejelentett kárfedezõ juttatás iránti igényeket összesíti és 2011.

november 11-ig megküldi a Vidékfejlesztési Minisztériumnak.

6. § (1) A Magyar Agrárkamara a károsult termelõvel 2011. november 25-ig az Elõirányzatból finanszírozott engedményezési

szerzõdést köt a kárfedezõ juttatás megfizetésére, amennyiben a károsult termelõ

a) a káreseménnyel érintett terület beazonosításában és az elrendelt megsemmisítésben együttmûködött az

MgSzH-val;

b) a felmerült kárigényérõl nem mondott le, vagy azt másra nem engedményezte; és

c) a káresemény kapcsán felmerült kárigényét teljes egészében a követelésérvényesítõre kívánja engedményezni.

(2) A szerzõdésben a károsult termelõ a károkozóval szembeni kártérítési igényét a Magyar Agrárkamara javára

engedményezi azzal, hogy ha a Magyar Agrárkamara a károsult termelõ kártérítési igényével összefüggésben

kártérítésként a károkozótól nagyobb összeget kap, mint amennyit a károsult termelõ kárfedezõ juttatására fordított,

a Magyar Agrárkamara a különbözetet a károsult termelõ részére megtéríti, illetve, ha a Magyar Agrárkamara a károsult

termelõ kártérítési igényével összefüggésben kártérítésként a károkozótól kevesebb összegre jogosult, mint amennyit

a károsult termelõ kárfedezõ juttatására fordított, a Magyar Agrárkamara részére a különbözetet – az agrár- és

vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történõ bejelentési rendjérõl szóló 4/2009. (I. 10.) Korm.

rendelet 1. §-ának 8. pontja szerinti kamatlábbal a károsult termelõ részére történt folyósítás napjától számított növelt

összegben – a károsult termelõ megtéríti.

(3) A károsult termelõ a szerzõdésben vállalja, hogy az Elõirányzatból fizetett kárfedezõ juttatással fedezett kár más

forrásból megtérülõ részét a Magyar Agrárkamara javára visszafizeti.

(4) A 3. § (1) bekezdés a), c) és d) pontjában foglalt követelés fennállását és mértékét a szerzõdéskötéskor kell igazolni.

7. § (1) A Magyar Agrárkamara jogosult az Elõirányzat terhére a 6. § (1) bekezdése alapján kötelezettséget vállalni.

(2) A Magyar Agrárkamara a 6. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó naprakész, elkülönített

nyilvántartást köteles vezetni.

(3) A Magyar Agrárkamara 2011. december 1-jéig tételes elszámolást nyújt be a Vidékfejlesztési Minisztériumnak

a 6. § (1) bekezdése szerint vállalt kötelezettségekrõl.

(4) A károsult termelõ részére a kárfedezõ juttatást a Vidékfejlesztési Minisztérium legkésõbb 2011. december 10-ig

folyósítja.

(5) A Magyar Agrárkamara a károsult termelõ kártérítési igényével összefüggésben kártérítésként és annak kamataként

a károkozótól, valamint a 6. § (2) és (3) bekezdése alapján kapott összeget három napon belül továbbutalja az

Elõirányzatba.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A XII. Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok 2011. évi

kezelésének, felhasználásának szabályairól szóló 52/2011. (VI. 7.) VM rendelet 1. §-a a következõ (7) bekezdéssel

egészül ki:

„(7) A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett

termelõk kártalanítása elõirányzat felhasználása során az e rendeletben foglaltakat a géntechnológiával módosított

szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelõk kártalanítása elõirányzat

felhasználásáról szóló 95/2011. (X. 14.) VM rendeletben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.”

(3) A szántóföldi növényfajok vetõmagvainak elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM

rendelet 52/C. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A zárolt vetõmagot, annak birtokosának, illetve növényi kultúrát a földhasználónak az MgSzH által meghatározott

módon meg kell semmisíteni úgy, hogy a szennyezés ne terjedhessen tovább.”

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter
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