
A vidékfejlesztési miniszter 9/2010. (VIII. 4.) VM rendelete

a zöldség-gyümölcs termelõi szervezetek kiegészítõ nemzeti támogatásáról

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

kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (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) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. feldolgozóipari tevékenység: üzletszerû gazdasági tevékenység keretében egy terméknek a termék eredeti

állapotát lényegesen megváltoztató élelmiszer-elõállítási mûveletekkel fogyasztásra kész állapotba hozatala;

2. forgalomba hozott termék értéke: a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és

az 1182/2007/EK rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról  szóló, 2007. december 21-i

1580/2007/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: bizottsági rendelet) 44. és 52. cikke szerint számított érték;

3. kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerû gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása és az ezzel

közvetlenül összefüggõ szolgáltatások nyújtása a végsõ felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és termelõi

szervezetek nemzeti szabályozásáról  szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendeletben (a továbbiakban: R.) és a bizottsági

rendeletben foglaltak az irányadók.

2.  § A statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról  szóló, 2003. május 26-i 1059/2003/EK

európai parlamenti és tanácsi rendeletének I. melléklete szerinti Közép-Magyarország (HU1), és Alföld és Észak (HU3),

valamint a Dunántúl (HU2) NUTS1 régióban mûködõ termelõi szervezetek 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 tanácsi rendelet

(a továbbiakban: tanácsi rendelet) 103e. cikkében meghatározott kiegészítõ nemzeti támogatást vehetnek igénybe

2010. évi mûködési alapjuk kiegészítésére, a termelõi szervezetek társulása keretében meg valósított

együttmûködéseik érdekében.

3.  § (1) Az e rendelet szerinti támogatás forrása a 2010. évben a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl  szóló 2009. évi

CXXX. törvény 1. számú melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 4. alcím, 8. jogcímcsoport, Egyes

speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása 1. elõirányzat, 5. kiemelt elõirányzata, valamint az Európai

Mezõgazdasági Garancia Alap.

(2) A termelõi szervezetek társulásának termelõi szervezet tagját megilletõ támogatás mértéke az általa a tárgyévet

megelõzõ évben forgalomba hozott termék értékének három százaléka. A támogatás alapjába be kell számítani az

R. 4.  § (4) bekezdésének megfelelõen forgalomba hozott termék értékét is.

4.  § (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

közvetlenül kiskereskedelemi, feldolgozóipari tevékenységet fõtevékenységként folytató vállalkozások részére vagy

külföldi székhelyû kereskedelmi vállalkozások részére értékesítenek.

(2) Termelõi szervezetek társulása közremûködésével történõ értékesítés  valósul meg az elismerés hatálya alá tartozó

termékek vagy azok egy része vonatkozásában, amennyiben

a) a termelõi szervezet társulása a tagjának termékét maga értékesíti, vagy

b) a tag a termelõi szervezet társulásával szerzõdött partner részére közvetlenül értékesít.

(3) A többlettámogatás szempontjából a termelõi szervezetek társulása közremûködésével közvetlenül

kiskereskedelemi, feldolgozóipari tevékenységet fõtevékenységként folytató vállalkozások részére vagy külföldi
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székhelyû kereskedelmi vállalkozások részére 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.

(4) A többlettámogatás mértéke a társulás termelõi szervezet és zöldség-gyümölcs termelõi csoport tagjai által az elmúlt

három év átlagában forgalomba hozott termék értékének legfeljebb négy százaléka. A támogatás alapjába be kell

számítani az R. 4.  § (4) bekezdésének megfelelõen forgalomba hozott termék értékét is.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott többlettámogatás szempontjából azon termelõi szervezetek társulásai vehetõk

figyelembe, amelyek az R 11.  § (3) bekezdése szerinti elismerési kérelmüket legkésõbb 2010. augusztus 31-ig

benyújtják.

(6) E § szerinti többlettámogatás az 5.  § (1) bekezdése szerinti kérelem alapján a termelõi szervezetek társulásában részt

vevõ termelõi szervezetek között kerül felosztásra az elmúlt három év átlagában általuk forgalomba hozott termék

értékének arányában.

5.  § (1) A kiegészítõ nemzeti pénzügyi támogatás igénybevétele érdekében a mûködési program módosítása iránti kérelmet

az R. 15.  § (6) bekezdésének megfelelõen 2010. augusztus 31-ig a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz kell benyújtani.

A kérelemmel együtt kell benyújtani a 3.  § (2) bekezdésben és a 4.  §-ban meghatározottak fennállását igazoló,

az 1. mellékletben felsorolt dokumentumokat és a 2. mellékletben szereplõ kitöltött táblázatot.

(2) A 4.  § (4) bekezdésében meghatározott mértékû, a 2010. évi mûködési alapot kiegészítõ nemzeti támogatási összeg

a mûködési program azon intézkedéseire hagyható jóvá, amelyek kapcsolódnak azon termelõi szervezetek társulása

elismeréséhez, amelynek a termelõi szervezet tagja.

(3) A módosítás eredményeképpen a mûködési alap a bizottsági rendelet 67. cikk (2) bekezdésének c) pontjában

szabályozottakon felül legfeljebb a nemzeti kiegészítõ támogatás, illetve ennek legnagyobb mértékét meghatározó,

a tanácsi rendelet 103b. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett pénzügyi hozzájárulás mértékével nõhet.

(4) Többlettámogatás legfeljebb a termelõi szervezeteknek nyújtott nemzeti pénzügyi támogatásról  szóló, 2010. június

30-i C(2010)4314. Bizottsági Határozat szerint kifizethetõ támogatási összeg és a 3.  § (2) bekezdése alapján

jóváhagyható támogatási keret különbségének mértékéig hagyható jóvá. Amennyiben az (1) bekezdésnek

megfelelõen benyújtott kérelmek alapján összesen jóváhagyható többlettámogatás meghaladja ezt az összeget, úgy

az agrárpolitikáért felelõs miniszter arányos visszaosztást követõen hagyja jóvá a kérelmeket.

(5) A 3.  § (2) bekezdésében meghatározott mértékû, a 2010. évi mûködési alapot kiegészítõ nemzeti támogatási összeg

húsz százalékát az intézkedések meg valósításához szükséges szaktanácsadási, kutatási, oktatási tevékenységek

végrehajtásához kell felhasználni.

6.  § (1) A termelõi szervezetek társulása termelõi szervezet tagjainak a kiegészítõ nemzeti támogatás kifizetése iránti kérelmét

a bizottsági rendelet 95. cikkének megfelelõen a tanácsi rendelet 103d. cikkében hivatkozott támogatás igénylésével

együtt, egységes kérelemben a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített

és az MVH honlapján legkésõbb 2010. szeptember 30-ig közzétett, a 3. mellékletben meghatározott adattartalmú

formanyomtatványon kell benyújtani az MVH-hoz. A bizottsági rendelet 73. cikke szerinti részleges kifizetés iránti

kérelem egy vagy több naptári hónapra vonatkozhat. Adott hónapra egy alkalommal nyújtható be részleges kifizetés

iránti kérelem.

(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. Az összesítõ kimutatásnak

tartalmaznia kell a vevõ nevét, székhelyét, statisztikai számjelét, és a részére forgalomba hozott termék összesített

értékét.

(3) A nemzeti kiegészítõ támogatás felhasználását a mûködési program kapcsán 2010-ben felmerült kiadásokkal kell

igazolni. A termelõi szervezet az elszámolni kívánt számla értékét, mint a támogatás felhasználásának igazolását

a tanácsi rendelet 103d. cikk szerinti közösségi pénzügyi támogatás és a kiegészítõ nemzeti támogatás között

megoszthatja.

(4) A kiegészítõ nemzeti támogatás a felhasználását igazoló számla elszámolni kívánt nettó értékének 100%-áig terjedhet.

(5) Ha a többlettámogatásnak a 4.  § (1)–(3) bekezdés szerinti feltételei nem teljesülnek, a mûködési program kiadása

a többlettámogatás felhasználásaként nem számolható el.
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Záró rendelkezések

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

(2) A zöldség-gyümölcs termelõi szervezetek kiegészítõ nemzeti támogatásáról  szóló 69/2009. (VI. 18.) FVM rendelet

2010. október 15-én hatályát veszti.

Az Európai Unió jogának  való megfelelés

8.  § Ez a rendelet

a) 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 tanácsi rendelet,

b) a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK rendeletre vonatkozó

végrehajtási szabályok megállapításáról  szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 9/2010. (VIII. 4.) VM rendelethez

A mûködési program módosítása iránti kérelemmel egyidejûleg a termelõi szervezet által csatolandó

dokumentumok felsorolása

1. A termelõi szervezetek társulásában a tagsági jogviszony igazolása.

2. Az igénylõ termelõi szervezet által a tárgyévet megelõzõ évben forgalomba hozott termékének értéke.

3. Többlettámogatás igénylése esetén a társulás tagjainak felsorolása, az egyes tagoknak az elmúlt három év átlagában

forgalomba hozott termék értékének megjelölése.

4. Többlettámogatás igénylése esetén a 4.  § (1) bekezdésben meghatározott feltétel teljesülését bizonyító szerzõdés,

szabályzat, teljes bizonyító erejû okirat.

2. melléklet a 9/2010. (VIII. 4.) VM rendelethez

A mûködési program pénzügyi áttekintése a kiegészítõ nemzeti támogatás alkalmazásának évében

Mûködési program 
intézkedései

20.. év

Igényelt támogatás
Az igénylõ saját

hozzájárulása

Intézkedés
költségvetése

összesen
(E Ft)

Kiegészítõ nemzeti támogatás
(E Ft)

Közösségi
támogatás

(E Ft)

A tagok által
befizetett és

a termelõi
szervezet által

befizetett
hozzájárulás

összesen
(E Ft)

9/2010. (VIII. 4.) VM
rendelet 3. §

(2) bekezdése
szerinti támogatás

többlettámogatás

Összesen:
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3. melléklet a 9/2010. (VIII. 4.) VM rendelethez

A mûködési alap támogatásának kifizetése iránti kérelem adattartalma és a csatolandó dokumentumok

felsorolása

1. A kérelmezõ azonosító adatai.

1.1. A kérelmezõ regisztrációs száma.

2. Kapcsolattartási információk.

3. A jogosultság évének megjelölése, az érintett idõszak pontos behatárolásával.

3.1. A mûködési program tárgyévi kiadásai alapján igényelt közösségi támogatás összegének pontos megjelölése,

a támogatás alapját képezõ kiadások, a hozzájuk tartozó számlák.

3.2. A mûködési program tárgyévi kiadásai alapján igényelt nemzeti kiegészítõ támogatás összegének pontos

megjelölése.

4. A jóváhagyott mûködési programnak a termelõi szervezet befolyásán kívül esõ, a kérelemben megjelölt okokból

a program évét követõ április 30-ig meg valósítani kívánt intézkedésének megjelölése, ezen intézkedések alapján

igényelt nemzeti, illetve közösségi támogatás összege.

5. Az igényelt támogatás mértékének intézkedésenként történõ feltüntetése.

5.1. A be nem takarítás intézkedés adatai, különösen a mûködési program szerinti megnevezése, a be nem takarítani kívánt 

zöldség-gyümölcs megjelölése, a betakarítás módjának, idõpontjának, helyszínének, területnagyságának, és a várható 

kompenzáció összegének feltüntetésével, továbbá a be nem takarítást engedélyezõ döntés száma.

5.2. Az árukivonás adatai, különösen az ingyenes szétosztással történõ piacról történõ árukivonás intézkedéssel érintett

termék megnevezése, a kivonni szándékozott termék mennyisége, a fogadó szervezet neve, azonosító adata, az áru

csomagolására, szállítására és kivonására vonatkozó adatok.

6. A kérelmezõ nyilatkozata arról, hogy a kérelemben és a mellékletekben feltüntetett adatok a  valóságnak megfelelnek.

7. Csatolt dokumentumok.

8. Keltezés, a kérelmezõ (cégszerû) aláírása.
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