
A vidékfejlesztési miniszter 98/2012. (IX. 21.) VM rendelete
az egyes, a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és termelõi szervezetek szabályozásáról
és azok támogatásáról szóló miniszteri rendeletek 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) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. § (1) A zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és termelõi szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.)

FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 7. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(5) A zöldség-gyümölcs termelõi csoportnak és termelõi szervezetnek részletes tagnyilvántartást kell naprakészen

mûködtetni tagjai azonosító adatait, regisztrációs számát, termelõi státuszát, a tagsággal érintett termékeket,

valamint a tagság idõtartamát illetõen.

(6) A zöldség-gyümölcs termelõi csoport vagy termelõi szervezet a kilépõ tagja kérelmére – annak kilépését

követõen – igazolja annak az idõszaknak a hosszát, amely alatt a kérelmezõ által megtermelt terméket az értékesített

termék értékének a tanácsi rendelet 103a cikk szerinti támogatás igénybevétele érdekében történõ meghatározása

során figyelembe vette. Termelõi szervezet korábbi tagja a termelõi szervezettel szemben vállalt kötelezettségek

maradéktalan teljesítését követõ hat hónap elteltével, legkorábban a kilépést követõ január elsejét követõen

létesíthet tagsági jogviszonyt zöldség-gyümölcs termelõi csoportban ugyanazon termék vagy termékek tekintetében.

A kilépésre vonatkozó, a zöldség-gyümölcs termelõi csoport vagy termelõi szervezet által érkeztetett írásos

bejelentést, gazdasági társaság esetén a kilépést igazoló jegyzõkönyvet, vagy taggyûlési határozatot, és a termelõi

szervezet által kiállított igazolást arról, hogy a tag a termelõi szervezettel szemben vállalt kötelezettséget mely

idõpontban teljesítette, a 12. § (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen, másolatban meg kell küldeni

a minisztérium részére.”

(2) Az R1. 7. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Amennyiben a kilépési szándék bejelentését követõ hat hónap úgy telt el, hogy ezalatt a tag nem lépett ki és

kilépési szándékának bejelentését sem vonta vissza, vagy a tag az e rendeletben vagy a bizottsági rendeletben,

valamint a létesítõ okiratban foglalt kötelezettségeit a termelõi szervezet vagy zöldség-gyümölcs termelõi csoport

ismételt felszólítását követõ hatvan napon belül sem teljesíti, úgy kell tekintetni, mint aki kilépett a termelõi

szervezetbõl, vagy zöldség-gyümölcs termelõi csoportból. Ezt a tényt a gazdasági társaságként vagy szövetkezetként

mûködõ, vagy gazdasági társaság vagy szövetkezet meghatározott részeként mûködõ zöldség-gyümölcs termelõi

csoport vagy termelõi szervezet vezetõ tisztségviselõje írásban megállapítja, és a kilépés idõpontjának megjelölésével

közli a zöldség-gyümölcs termelõi csoport vagy termelõi szervezet volt tagjával, valamint a minisztériummal.

A termelõi szervezetbõl, vagy zöldség-gyümölcs termelõi csoportból kilépett tagnak az e rendeletben, valamint

a bizottsági és tanácsi rendeletben meghatározott döntéseknél leadott szavazatát nem lehet figyelembe venni.”

(3) Az R1. 13. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A zöldség-gyümölcs termelõi csoport – a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt elismerési terv egy

eredeti példányban papír alapon, valamint elektronikus adathordozón a minisztériumhoz történõ benyújtásával –

kérelmezheti a miniszter által elfogadott elismerési terv és az abban szereplõ intézkedések, beruházások módosítását.

A módosítás eredményeképpen a tárgyévre jóváhagyott kiadások összege legfeljebb negyven százalékkal

csökkenhet. Folyamatban lévõ végrehajtási szakasz tekintetében a kérelmet legkésõbb harminc nappal az éves vagy

féléves szakasz befejezése elõtt kell benyújtani. A kérelemnek külön összefoglalót kell tartalmaznia a módosítások

bemutatásáról, indokolásáról és a módosítások hatásáról az elismerési terv végrehajtására, valamint az elismerési

feltételeknek való megfelelésre. A miniszter a módosítási kérelmekrõl az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek

a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes
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szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet 47. cikk

(4) bekezdése szerint rendelkezésre álló összegre figyelemmel dönt.”

(4) Az R1. 13. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az elismerési terv idõszakaira határozatban jóváhagyott árumennyiségeket naptári éven belül a miniszter

jóváhagyása nélkül át lehet csoportosítani úgy, hogy az átcsoportosítás eredményeképp a naptári évre vonatkozó

összmennyiség nem csökkenhet. Az átcsoportosításról és annak mértékérõl legkésõbb az adott idõszak végét követõ

harminc napon belül – 2012 elsõ félévére vonatkozóan jóváhagyott árumennyiség tekintetében 2012. október 15-ig –

értesíteni kell a minisztériumot.”

(5) Az R1. 26. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) E rendeletnek az egyes, a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és termelõi szervezetek szabályozásáról és azok

támogatásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 98/2012. (IX. 21.) VM rendelettel (a továbbiakban:

módosító rendelet) megállapított 13. § (1) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ

ügyekben is alkalmazni kell.”

2. § (1) A zöldség-gyümölcs termelõi csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2.)

2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. § Az e rendelet szerinti támogatás forrása a Magyarország központi költségvetésérõl szóló törvény Egyes speciális

szövetkezések (TESZ) támogatása elõirányzata, valamint az Európai Mezõgazdasági Garancia Alap.”

(2) Az R2. 5. § (3) bekezdése helyébe e következõ rendelkezés lép:

„(3) A 2012. év második félévére és a 2013. év elsõ félévére jóváhagyott beruházások összesített bekerülési értéke

vonatkozásában az (1) bekezdésben meghatározott tagállami hozzájárulás mértéke a számlával igazolt nettó

bekerülési érték huszonöt százaléka.”

(3) Az R2. 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

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

vonatkozóan, hogy a támogatással megvalósított beruházást a termelõi szervezetként való elismerést követõen öt

évig, vagy amennyiben az rövidebb, a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény alapján meghatározott értékcsökkenési

idõszak végéig nem idegeníti el, valamint azt ezen idõszakon belül az elismerés által érintett termékek érdekében

használja.”

(4) Az R2. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) Azon tag termését, amely korábban más termelõi csoportnak volt tagja, kizárólag abban az esetben lehet

figyelembe venni a 3. és 4. § szerinti támogatások szempontjából, ha a támogatási kérelmet benyújtó

zöldség-gyümölcs termelõi csoport igazolni tudja, hogy az adott tag adott termését öt évet nem meghaladóan vették

figyelembe az értékesített termék értékének a tanácsi rendelet 103a cikk szerinti támogatás igénybevétele érdekében

történõ meghatározása során.

(2) A 4. § szerinti támogatás alapjául szolgáló, a bizottsági rendelet 39. cikk c) pontjában meghatározott

beruházásoknak a termelõi csoport tagjai által az elõzetes elismerés tárgyát képezõ termékek szempontjából vett

hasznossági arányának figyelembevétele – a bizottsági rendelet 46. cikkének megfelelõ alkalmazása érdekében –

a 4. §-ban meghatározott támogatás alapjának az elfogadott elismerési tervben, adott idõszakra tervezett összes

árumennyiség és a zöldség-gyümölcs termelõi csoport által ténylegesen értékesített termék összes mennyisége

közötti különbségnek a tervezett mennyiséghez viszonyított arányával való csökkentésével történik, amennyiben

a zöldség-gyümölcs termelõi csoport által értékesített, tagjai által termelt termék összes mennyisége nem éri el

a tervezett összes mennyiségnek legalább nyolcvan százalékát. Az áru mennyiségébe az elháríthatatlan külsõ ok

(vis maior) miatt kiesett, jogszabály alapján a termelõi csoport tagja részére igazolt 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) Az R2. 7. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Amennyiben a 4. § szerinti támogatás alapjául szolgáló, a bizottsági rendelet 39. cikk c) pontjában meghatározott

és az elismerési terv keretében jóváhagyott beruházások közül a termelõi csoport valamelyiket – anélkül, hogy

a termelõi csoport arra vonatkozóan a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és termelõi szervezetek nemzeti

szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet 13. § (1) bekezdése szerint módosítási kérelmet nyújtott volna be –

nem valósítja meg, az adott idõszakra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelem alapján jóváhagyható 4. § szerinti

támogatást az MVH öt százalékkal csökkenti.”
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(6) Az R2. 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell a 6. § (2) bekezdésében meghatározott feltétel teljesülésének igazolását,

valamint a tagok részére kiállított, a vis maior esemény által kiesett termésmennyiséget igazoló dokumentumok

másolatát. A támogatási kérelemhez csatolni kell egy nyilatkozatot arról, hogy korábban ki, mikor és milyen mértékben

vett igénybe a 6. § (1) bekezdés szerinti támogatást, továbbá, hogy a megvalósított beruházással kapcsolatban nincs

folyamatban támogatás igénybevételével összefüggõ egyéb eljárás. A támogatás alapjául elszámolni kívánt

beruházási számlákra rá kell jegyezni, hogy azt a tanácsi rendelet 103a. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás

elszámolására benyújtották. Eszközberuházások esetében a számlán fel kell tüntetni a beruházott eszköz pontos

típusát és egyedi azonosító számát, ingatlan-beruházások esetében pedig a helységnevet és a helyrajzi számot.”

(7) Az R2. 13. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) E rendeletnek az egyes, a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és termelõi szervezetek szabályozásáról és azok

támogatásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 98/2012. (IX. 21.) VM rendelettel (a továbbiakban:

módosító rendelet) megállapított 7. § (1) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépését követõen

zöldség-gyümölcs termelõi csoportban tagsági viszonyt létesítõ termelõk termésének vonatkozásában kell

alkalmazni.

(6) E rendeletnek az egyes, a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és termelõi szervezetek szabályozásáról és azok

támogatásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 98/2012. (IX. 21.) VM rendelettel (a továbbiakban:

módosító rendelet) megállapított 7. § (2) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ

ügyekben is alkalmazni kell.”

3. § (1) A zöldség-gyümölcs termelõi szervezetek kiegészítõ nemzeti támogatásáról szóló 105/2011. (XI. 10.) VM rendelet

(a továbbiakban: R3.) 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

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

1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete szerinti Közép-Magyarország (HU1), 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

2012. évi mûködési alapjuk kiegészítésére.”

(2) Az R3. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) Az e rendelet szerinti kiegészítõ nemzeti támogatás forrása a Magyarország központi költségvetésérõl szóló

törvény Egyes speciális szövetkezések (TESZ) támogatása elõirányzata, valamint az Európai Mezõgazdasági Garancia

Alap.

(2) A támogatás legnagyobb mértéke a termelõi szervezet által a bizottsági rendelet 54. cikkének megfelelõen

megküldött becslésben szereplõ, a bizottsági rendelet 68. cikk szerinti jóváhagyás során figyelembe vett a tanácsi

rendelet 103b cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hozzájárulás nyolcvan százaléka.”

(3) Az R3. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A kiegészítõ nemzeti támogatás igénybevétele érdekében a mûködési program módosítása iránti kérelmet,

valamint bejelentést az R. 15. § (6) vagy (8) bekezdésének megfelelõen kell a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz

benyújtani. A kérelemmel együtt kell benyújtani a 2. mellékletben szereplõ kitöltött táblázatot, valamint az 5. melléklet

szerinti, a 2011. évre kitöltött táblázatokat.”

(4) Az R3. 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az R. 15. § (6) bekezdésétõl eltérõen nem szükséges a miniszter jóváhagyása abban az esetben, ha a termelõi

szervezetek társulása elismeréséhez kapcsolódó intézkedésekre eredetileg jóváhagyott költségvetés, illetve

a mûködési alap mértéke legfeljebb az e rendelet alapján jogosult kiegészítõ nemzeti támogatás mértékével

növekszik.”

(5) Az R3. 5. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A 3. § (2) bekezdésében meghatározott összegû, a 2012. évi mûködési alapot kiegészítõ támogatási összeg tíz

százalékát az intézkedések megvalósításához szükséges szaktanácsadási, kutatási, oktatási tevékenységek

végrehajtásához kell felhasználni.”

(6) Az R3. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A kiegészítõ nemzeti támogatás kifizetése iránti kérelmet a bizottsági rendelet 94. cikkének megfelelõen a tanácsi

rendelet 103d. cikkében hivatkozott támogatás igénylésével együtt, egységes kérelemben a Mezõgazdasági és
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Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett, a 3. mellékletben

meghatározott adattartalmú formanyomtatványon kell benyújtani az MVH-hoz. A bizottsági rendelet 72. cikke szerinti

részleges kifizetés iránti kérelem egy vagy több naptári hónapra vonatkozhat.”

(7) Az R3. 6. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A kiegészítõ nemzeti támogatás felhasználását a mûködési program kapcsán 2012-ben felmerült kiadásokkal kell

igazolni. A termelõi szervezet az elszámolni kívánt számlával a tanácsi rendelet 103d., valamint 103e. cikke alapján járó

együttes támogatási összeg felhasználását igazolhatja.”

(8) Az R3. 2. mellékletének helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

4. § Hatályát veszti

a) az R2. 6. § (5) bekezdése, valamint

b) az R3. 4. §-a, az 5. § (2) és (4) bekezdése, a 6. § (2), (3) és (6) bekezdése, valamint az 1. és a 4. melléklete.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követõ nyolcadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2. § (2) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 98/2012. (IX. 21.) VM rendelethez

„2. melléklet a 105/2011. (XI. 10.) VM rendelethez

A mûködési program pénzügyi áttekintése a kiegészítõ nemzeti támogatás alkalmazásának évében

A B C D

1.

Mûködési program
intézkedései

2012. év

Igényelt támogatás
Az igénylõ saját

hozzájárulása
Intézkedés

költségvetése
összesen

(E Ft)

1.1
Kiegészítõ nemzeti

támogatás
(E Ft)

Uniós támogatás
(E Ft)

A tagok által befizetett
és a termelõi szervezet

által befizetett
hozzájárulás összesen

(E Ft)

2. Összesen:

”
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