
A vidékfejlesztési miniszter 123/2012. (XII. 6.) VM rendelete

a termelõi csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) 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 kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,

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

meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. § A termelõi csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § f) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„f) hivatal: a kormányhivatal illetékes szakigazgatási szerve;”

2. § Az R. 2. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A termelõi csoport tevékenységében a tagok legalább termékeik értékesítése által személyesen közremûködnek.

A személyes közremûködésnek a gazdálkodásra jellemzõ termelési szünetek mértékén túli elmaradása esetén

a termelõi csoport köteles e szabály betartatása és az érintett tag szankcionálása érdekében az általa kialakított

eljárásrend szerint intézkedni.”

3. § Az R. 4. §-a a következõ e) ponttal egészül ki:

[Az e rendelet értelmében elismert termelõi csoportnak a gazdasági tevékenysége során biztosítania kell:]

„e) a tagok irányában a nonprofit jelleg érvényesülését.”

4. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A termelõi csoportként történõ elismerés feltétele, hogy a szervezet taglétszáma legalább tizenöt termelõ, míg

a tagok által megtermelt, illetve feldolgozott, az elismeréssel érintett termék értékesítésébõl származó tárgyévi

árbevétel legalább háromszázmillió forint legyen. Juh-, kecske-, nyúl-, strucc-, sertés-, baromfi-, szürkemarha- és

prémesállat-tartás, méhészet, szõlõ-bor, tökmag, biotermék, faiskolai, szaporítóanyag-, erdõ-, bioenergetikai

ültetvénygazdálkodás, valamint virág- és dísznövénytermesztés, továbbá fûszer- és gyógynövénytermesztés, illetve

-gyûjtés, tönköly- és durumbúza, valamint szója-, rizs- és dohánytermesztés esetében a tárgyévi árbevételnek

százmillió forintot kell elérnie. A szántóföldi növénytermesztési termékcsoport – amely magában foglalja a gabona

és olajosnövény termékpályákat – esetében a tárgyévi árbevételnek háromszázmillió forintot kell elérnie.”

(2) Az R. 5. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Ha a termelõi csoport tárgyévi árbevétele elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) – különösen természeti katasztrófa,

fagykár, jégkár, aszálykár, állatmegbetegedés – következtében jelentõs mértékben csökken, vagy a terméket

intervencióra felajánlották és a kifizetés a tárgyévet követõ évben történik meg, akkor köteles errõl – a kár

bekövetkezésétõl számított tizenöt napon belül – a hivataltól, intervenciós raktározás esetében pedig a felajánlás

elfogadását követõ tizenöt napon belül a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól (a továbbiakban: MVH)

igazolást kérni. A termelõi csoport a tagjainál történt árbevétel-csökkenést összesítve tartalmazó hatósági igazolást is

kérhet. Az igazolásnak tartalmaznia kell a becsült kárértéket, intervenciós raktározás esetén az intervenciós raktárban

elhelyezett termékmennyiség meghirdetett intervenciós árral beszorzott értékét. Az adott évi tevékenység

elbírálásánál az igazolt árbevétel-kieséseket korrekcióként figyelembe kell venni.”

5. § Az R. 7. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Korlátolt felelõsségû társaság formában mûködõ gazdasági társaság termelõi csoportként történõ elismerése

2013. január 1-jétõl nem kérelmezhetõ.”
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6. § Az R. 8. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A termelõi csoport kérelmezheti az elismerési határozat módosítását az elismerési határozatban szereplõ

terméknek az e terméket magában foglaló termékcsoportra vagy gabona és olajosnövény termékcsoport esetén

szántóföldi növénytermesztési termékcsoportra történõ bõvítése vonatkozásában. A módosítás az eredeti elismerési

határozat kiadásánakdátumát nemváltoztatjameg. Az elismerési határozatmódosítása iránti kérelemhez csatolni kell

a megváltozott elvárásnak történõ megfelelést igazoló dokumentumokat, amelyek a következõk:

a) rövid szöveges indokolás,

b) az új termékcsoportra vonatkozóan kitöltött 1. számúmellékletben szereplõ A) vagy B) jelû adatlap, és

c) a 3. számúmelléklet szerinti adatlap.”

7. § (1) Az R. 9. § (4) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az elismerés iránti kérelem az alábbiakat tartalmazza:]

„f) a termelõi csoport agrárgazdasági szövetkezeti érdekképviseleti szervben meglévõ tagságának igazolását.”

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

„(4a) A 2013. január 1-je elõtt elismerést vagy minõsített elismerést szerzett termelõi csoportoknak a (4) bekezdés

f) pontja szerinti igazolást 2013. február 28-ig kell benyújtani a minisztériumhoz.”

(3) Az R. 9. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(10) A miniszter az elismerésrõl, valamint az elismerés visszavonásáról szóló határozatairól a minisztérium honlapján

ad tájékoztatást, valamint folyamatosan tájékoztatja az MVH-t.”

(4) Az R. 9. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Az elismerés visszavonásával érintett termelõi csoport a visszavonó határozat keltétõl számított egy éven belül

nem nyújthat be elismerési kérelmet.”

8. § Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs

és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, a termelõi csoportok létrehozásához és

mûködtetéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet vagy az

Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelõi csoportok létrehozásához és mûködéséhez nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl szólóminiszteri rendelet szerint nyújtott támogatási rendszer keretében a termelõi

csoport a 9. § (5) bekezdés szerinti elismerés megszerzését követõ ötödik év letelte után minõsített elismerés iránti

kérelmet nyújthat be aminisztériumhoz az utolsó támogatási részlet kifizetését követõ egy éven belül. Azon termelõi

csoportok esetében, amelyeknél az utolsó támogatási részlet kifizetése 2011. december 31-e elõtt megtörtént,

2013. március 31-ig nyújthatnak be minõsített elismerés iránti kérelmet a minisztériumhoz.”

9. § (1) Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az elismerés, valamint a minõsített elismerés feltételei betartásának ellenõrzésére a miniszter monitoring

rendszert alakít ki és mûködtet a hivatal bevonásával. Ennek keretében a termelõi csoport köteles a tárgyévet követõ

év május 31-ig a tárgyévi zárómérlegét, rövid szöveges értékelést, az 1. számú mellékletben szereplõ A) vagy B) jelû

adatlapot, valamint a 3. számú melléklet szerinti adatlapot (a továbbiakban együtt: beszámoló jelentés) a hivatal

részére nyomtatott formában és elektronikus úton megküldeni. A hivatal a hozzá megküldött dokumentumokat,

adatokat továbbítja a minisztérium részére.”

(2) Az R. 11. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A termelõi csoport köteles a cégadatokban bekövetkezett változásokról azok bekövetkezésétõl számított

tizenöt napon belül elektronikus úton tájékoztatni a minisztert.”

10. § Az R.

a) 1. § d) pontjában az „állami elismerés” szövegrész helyébe az „elismerés”,

b) 1. § g) pontjában az „állami elismeréssel” szövegrész helyébe az „elismeréssel”,

c) 5. § (2) bekezdésében az „állami elismerés” szövegrész helyébe az „elismerés”,

d) 6. §-ában az „állami elismerés” szövegrész helyébe az „elismerés”,

e) 7. § (1) bekezdés f) pontjában az „állami elismerés” szövegrész helyébe az „elismerés”,

f) 9. § (5) bekezdésében az „állami elismerésérõl” szövegrész helyébe az „elismerésérõl”,

g) 10. § (10) bekezdésében az „állami elismerést” szövegrész helyébe az „elismerést”,
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h) 11. § (2) bekezdésében az „állami elismerést” szövegrészek helyébe az „elismerést”,

i) 11. § (3) bekezdésében az „állami elismerésrõl” szövegrészek helyébe az „elismerésrõl”,

j) 3. számúmelléklet 5. pontjában az „állami elismerés” szövegrész helyébe az „elismerés,”

k) 3. számúmelléklet 6. pont 7. alpontjában a „jogi személyiségû” szövegrész helyébe a „természetes személy”

szöveg lép.

11. § Hatályát veszti az R.

a) 8. § (3) bekezdés b) pontja,

b) 9. § (4) bekezdés c) pontja, és

c) 2. számúmelléklete.

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

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 124/2012. (XII. 6.) VM rendelete

a tej- és tejtermék-ágazatban mûködõ termelõi szervezetek és társulásaik nemzeti szabályozásáról

A szakmaközi szervezetekrõl és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseirõl szóló 2012. évi CXXVIII. törvény 23. § d) pontjában,

valamint amezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valaminthalászati támogatásokhozés egyéb intézkedésekhezkapcsolódóeljárás

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. Értelmezõ rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) forgalmazható termelési mennyiség: a termelõ tagok által az a megtermelt és a tehéntej termékpálya

szabályozásában alkalmazott kvótarendszerrõl szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: tejkvóta-rendelet)

szerint beszállítási tejkvótával lefedett tehéntej mennyiség azon része, amelynek értékesítésére a tej- és

tejtermék-ágazati termelõi szervezet vagy a tej- és tejtermék-ágazati termelõi szervezetek társulása a termelõ tag

nevében a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági

termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet”) szóló,

2007. október 22-i 1234/2007/EK rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 126c. cikkében meghatározott

tárgyalásokat (a továbbiakban: ártárgyalás) folytathat,

b) tej: a tanácsi rendelet 65. cikke és az állati eredetû élelmiszerek különleges higiéniai szabályainakmegállapításáról

szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EKeurópai parlamenti és tanácsi rendelet I.melléklet 4.1 pontja szerinti termék,

c) tej- és tejtermék-ágazati termelõi szervezet: a tanácsi rendelet 122. cikk a) pont (iiia) alpontjában meghatározott,

valamint a 122. cikk b) és c) pontjában foglaltak szerint létrejött, és a tanácsi rendelet 126a. cikkében

meghatározott feltételekkel elismert szervezet,

d) tej- és tejtermék-ágazati termelõi szervezetek társulása: a tanácsi rendelet 126a. cikk (2) bekezdés alapján létrejött

társulás.
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