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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 30/2019. (VI. 25.) AM rendelete
a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában, valamint a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének 
egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet [a továbbiakban: 50/2017. (X. 10.) 
FM rendelet] 1. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„g) termelő tag: a 891/2017/EU bizottsági rendelet 2. cikk b) pontja szerinti fogalom;”

2. § (1) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Egy termelő tagnak számít ugyanazon a  – földhasználati nyilvántartásba vagy az  ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzett vagy a  terület adott hányadának használatára jogosító írásbeli megállapodásban vagy hatósági 
bizonyítványban feltüntetett – földterületen mezőgazdasági tevékenységet folytató valamennyi, a  891/2017/EU 
bizottsági rendelet 2. cikk a) pontja szerinti természetes vagy jogi személy.”

 (2) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  forgalmazható termék értékére vonatkozó, (2)  bekezdés b)  pontja szerinti minimumfeltétel teljesülésének 
vizsgálata során az  elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatt elszenvedett, a  szövetkezet és a  gazdasági társaság 
tagja részére
a) az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes 
miniszteri rendeletek módosításáról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: vis maior rendelet), illetve az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az  Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott 
intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes 
szabályokról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: EMVA vis maior rendelet) szerint elismert vis maior, illetve
b) a  mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi  
CLXVIII. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CLXVIII. törvény) 14. §-a szerint elismert mezőgazdasági káresemény
miatt bekövetkezett árbevétel-kiesést be kell számítani a forgalmazott termék értékébe azzal, hogy a b) pont szerinti 
esetben az árbevétel-kiesés mértékét a 2011. évi CLXVIII. törvény 14. § (6) bekezdésében meghatározott módon kell 
megállapítani.”

3. § (1) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) és (2) bekezdés szerinti elismerési kérelemhez a következő okiratokat kell csatolni:]
„c) a  (3a)  bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazó, a  minisztérium honlapján közzétett nyomtatvány 
szerinti adatlapot,”

 (2) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdés c) pontja szerinti adatlap a következő adatokat tartalmazza:
a) a  termelő tagra és a  nem termelő tagra [név; ügyfél-azonosító szám; a  termelői szervezetbe történő belépés, 
illetve a  termelői szervezetből történő kilépés dátuma; a  nem termelő tag székhelye, tevékenységi köre, 
főtevékenysége, a termelő tagokhoz viszonyított számaránya (%), szavazati arány (leadható szavazatok %-ában)],
b) a földterületre [megye és település neve, a földterület helyrajzi száma, nagysága (hektár), ebből a zöldség-, illetve 
gyümölcsterület nagysága (hektár)],
c) a termelésre [típusa (szabadföldi, termesztő berendezés), termék megnevezése, a földterület termésmennyisége 
(tonna)],
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d) az  értékesítésre [számla sorszáma, számla kibocsátásának kelte, számla kibocsátója és a  vevő megnevezése, 
számla nettó értéke, az elismerés hatálya alá tartozó termékek és egyéb termékek nettó értéke (ezer Ft)],
e) a  termelői szervezetek társulására [belépés dátuma, szervezet státusza (termelői szervezet, termelői csoport, 
leányvállalat, termelő), székhely, szavazati arány (leadható szavazatok %-ában), tag termőterületének nagysága 
(hektár), tag termőterületének termésmennyisége (tonna), tag által forgalomba hozott termék értéke (ezer Ft)]
vonatkozó adatok.”

 (3) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  termelői szervezet a  (3)  bekezdés c)  pontjában meghatározott adatlapot elektronikus formában, 
a  minisztérium honlapján közzétett nyomtatvány kitöltésével küldi meg a  miniszter részére. Az  adatlapot úgy 
kell kitölteni, hogy a  termelés tekintetében a  termelői szervezetre vagy annak tagjaira vonatkozó, a  benyújtást 
megelőző tizenkét hónapos időszak adatait tükrözze, amely időszak leghamarabb a  benyújtás évét megelőző év 
január 1-jén kezdődhet.”

 (4) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  termelői szervezet és a  termelői szervezetek társulása a  (3)  bekezdésben felsorolt okiratokban, valamint 
a  taglétszámban, a  tagok (3a)  bekezdés a), b), c), illetve e)  pontjában meghatározott adataiban bekövetkezett 
változásokról a  változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül írásban és elektronikus úton értesíti 
a minisztert. A (3a) bekezdés a), b), illetve c) pontjában meghatározott adatok változása esetén a változással érintett 
adatokat kizárólag elektronikus úton, a  minisztérium honlapján közzétett hivatkozás szerinti felületen történő 
feltöltés útján kell megküldeni a miniszter részére.”

4. §  Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  nem transznacionális termelői szervezetnek és a  termelői szervezetek nem transznacionális társulásának 
– a  2007. évi XVII. törvény szerint a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési szervnél nyilvántartott besorolás alapján 
megállapított ügyfél-azonosítóval rendelkező – tagjai által termelt terméknek a  891/2017/EU bizottsági rendelet 
23.  cikkében hivatkozott referencia-időszakban forgalmazott értékét kell alapul venni az  európai uniós pénzügyi 
támogatás 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 34.  cikk (2)  bekezdésében hivatkozott felső 
korlátjának a kiszámítása során.
(2) A  termelői szervezetnek a  működési alapokhoz nyújtott európai uniós pénzügyi támogatás, a  nemzeti 
támogatás, tagjai és a termelői szervezet hozzájárulása következő évre vonatkozó becsült összegét
a) az operatív program elfogadására vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg,
b) az operatív program elfogadására irányuló kérelem hiányában legkésőbb november 15. napjáig
a működési alapra vonatkozó becslésről szóló, a  minisztérium honlapján közzétett táblázat kitöltésével kell 
megküldeni a miniszter részére.”

5. § (1) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 11. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az  operatív programot és annak módosítását a  Nemzeti Stratégiában foglalt feltételek figyelembevételével, 
a  3.  mellékletben szereplő feltételeknek megfelelően, a  minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon 
– a  891/2017/EU bizottsági rendeletben, valamint az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
a gyümölcs- és zöldség-, valamint a  feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra történő alkalmazására 
vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2017. március 13-i 892/2017/EU bizottsági végrehajtási 
rendeletben (a  továbbiakban: 892/2017/EU bizottsági rendelet) előírtak figyelembevételével – kell megküldeni 
a  miniszter részére. Az  operatív program mellékletében részletesen be kell mutatni a  tevékenységek szakmai 
megalapozottságát, kapacitáskihasználtságát és költségkalkulációját, valamint a  benyújtást követő évben és 
módosítás esetén a  benyújtás évében végrehajtásra kerülő tevékenységek esetében a  szokásos piaci árnak való 
megfelelést alátámasztó dokumentumokat.
(4) A szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat – ha azok az operatív program részeként 
nem kerültek benyújtásra – legkésőbb a  végrehajtás évében és a  támogatás kifizetése iránti kérelem benyújtását 
megelőzően, a végrehajtás évére vonatkozó módosítási kérelem részeként kell megküldeni a miniszter részére.
(5) A  hárommillió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű intézkedések azon beruházási szerződései 
esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a  háromszázezer forintot, a  szokásos piaci árnak 
való megfelelést alátámasztó, a  12.  § (4) és (5)  bekezdése szerinti dokumentumokat a  kedvezményezettnek 
nem kell megküldenie a  miniszter részére, de a  három árajánlatot a  Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében 
jogosult ellenőrizni. Nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén a  három árajánlat kiváltható 
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a  forgalmazó cégek hivatalos honlapján megtalálható árajánlatok dátummal ellátott, mentett képernyőképének 
bemutatásával.”

 (2) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 11. §-a a következő (9)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 35.  cikke szerinti nemzeti támogatás igénybevétele 
érdekében az  operatív program módosítására vonatkozó, a  11.  § (1)  bekezdése és a  16.  § (1)  bekezdése szerinti 
kérelmet, valamint a  16.  § (5)  bekezdése szerinti bejelentést a  minisztérium honlapján közzétett, a  nemzeti 
támogatás tervezett felhasználásáról szóló formanyomtatvány csatolásával kell megküldeni a  miniszter részére. 
A kérelemben vagy bejelentésben külön meg kell jelölni a  (10) és (11) bekezdés tekintetében figyelembe veendő 
tevékenységeket és azok költségeit.
(10) Az operatív programok tekintetében a nemzeti támogatás 50%-ának megfelelő összeget a Nemzeti Stratégia 
szerinti, az  informatikai rendszer kialakításához, fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások, a  kísérleti termelés 
megvalósítása, a  termőterületeken megvalósuló beruházások, a  telephelyhez kapcsolódó fejlesztéseket célzó 
beruházások, a  megújuló energiaforrás használatára épülő beruházások, az  értékesítést segítő beruházások, 
a piackutatás, a minőségtanúsítási és értékesítést segítő rendszerek létrehozása, a kereskedelmi és termékstratégia 
kialakítása, megújítása, az együttműködések erősítése és a válságmegelőzési és -kezelési célú tevékenységtípusokra 
kell fordítani.
(11) A  nemzeti támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a  (10)  bekezdésben meghatározott összegen 
felül a  termelői szervezet által igénybe vett kiegészítő támogatás 10%-ának, de legfeljebb a  891/2017/EU 
bizottsági rendelet 23.  cikkében hivatkozott referencia-időszakban forgalmazott termék értéke fél százalékának 
megfelelő összeget a  zöldség-gyümölcs ágazatban elismert szakmaközi szervezet közreműködésével kidolgozott 
és a  szakmaközi szervezet honlapján legkésőbb a  megelőző év augusztus 31-éig közzétett, termékmarketing 
és képzési program végrehajtását szolgáló, a  Nemzeti Stratégia szerinti termékpromóció, valamint képzés, 
szaktanácsadás, tanácsadás, tudományos eredmények átadása típusú tevékenységekre kell fordítani.”

6. § (1) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  árajánlatoknak legalább három, egymástól és a  termelői szervezettől független ajánlattevőtől kell 
származniuk. A termelői szervezetnek igazolnia kell az ajánlattevők függetlenségét, valamint azt, hogy megvizsgálta 
az ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére való alkalmasságát, figyelemmel azok tevékenységi körére. A vizsgálat 
módját és a  vizsgálat során figyelembe vett szempontokat magában foglaló igazolás az  operatív program 
mellékletét képezi.”

 (2) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 12. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  tevékenység szokásos piaci árának megállapítása során a  miniszter a  nyilvánosan elérhető forrásokon 
keresztül rendelkezésre álló adatokat is jogosult figyelembe venni.
(8) Az operatív programhoz mellékelt árajánlatok ajánlattevőitől eltérő féllel kötött szerződés alapján végrehajtott 
tevékenységek esetén a termelői szervezetnek a 26. § (4) bekezdése szerinti jelentés keretében kell indokolnia, hogy 
az eltérő fél által végrehajtott tevékenység szolgálta legjobban a célkitűzések megvalósulását.”

7. § (1) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  használt eszköz értéke nem érheti el a  hasonló rendeltetésű, azzal azonos vagy közel azonos műszaki 
paraméterekkel rendelkező új eszköz piaci értékét.”

 (2) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 15. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  891/2017/EU bizottsági rendelet 31.  cikk (7)  bekezdése szerinti állagsérelem nélkül el nem távolítható 
beruházás megvalósítása esetén be kell nyújtani a termelő tag kilépése esetére kötött, a beruházás értékének vagy 
maradványértékének a termelői szervezet részére történő visszafizetésére garanciát nyújtó szerződést.”

8. § (1) Az  50/2017. (X. 10.) FM rendelet 16.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A  termelői szervezet vagy a  termelői szervezetek társulása – a  módosítások bemutatását, indokolását és 
a  módosítások operatív programban megfogalmazott célkitűzések megvalósulására gyakorolt hatását bemutató 
kérelem egy eredeti példányának papír alapon, valamint optikai adattároló lemezen történő benyújtásával – évente 
legfeljebb két alkalommal, de legkésőbb
a) páros számú naptári évben a  páros számú elismerési számmal rendelkező termelői szervezet az  adott év  
június 30-áig, a páratlan elismerési számmal rendelkező termelői szervezet az adott év augusztus 31-éig,
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b) páratlan számú naptári évben a  páratlan számú elismerési számmal rendelkező termelői szervezet az  adott év 
június 30-áig, a páros elismerési számmal rendelkező termelői szervezet az adott év augusztus 31-éig
kérelmezheti a  miniszter által jóváhagyott operatív programnak és a  működési alapnak az  év közben történő, 
valamint a következő évre vonatkozó módosítását.
(1a) A  módosítási kérelemhez mellékelni kell az  operatív programnak a  minisztérium honlapján közzétett 
formanyomtatvány szerinti, egységes szerkezetbe foglalt, a  módosításokat vastag betűvel kiemelve tartalmazó 
szövegét, valamint a  módosított tevékenységeket alátámasztó, a  11.  § (3)  bekezdésében meghatározott 
dokumentumokat.”

 (2) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (10) bekezdés szerinti döntés kézhezvételét követően a miniszter jóváhagyása nélkül módosítható az operatív 
programban foglalt tárgyévi tevékenységek megvalósítását szolgáló eszköz, annak technikai paramétere, kapacitása 
és költsége, valamint az intézkedések költségvetése, feltéve, hogy ezzel a jóváhagyott működési alap összege nem 
növekszik.”

 (3) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  (3)  bekezdés szerinti operatívprogram-módosítást a  módosított tevékenységek megkezdését követően 
haladéktalanul, de legkésőbb az  adott év december 31-éig be kell jelenteni a  miniszter részére. A  bejelentéshez 
csatolni kell az  operatív program módosítással érintett – a  minisztérium honlapján közzétett formanyomtatvány 
szerinti, egységes szerkezetbe foglalt, számozott oldalanként dátummegjelöléssel ellátott – fejezeteit, táblázatait, 
valamint a  módosítással érintett tevékenységek szakmai megalapozottságát, kapacitáskihasználtságát, 
költségkalkulációját bemutató és a  szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat. Ha 
a  bejelentés nem felel meg az  e  rendeletben foglalt feltételeknek, a  miniszter a  bejelentést – annak beérkezését 
követő negyvenöt napon belül, de legkésőbb a benyújtást követő év január 31-éig – elutasítja.”

 (4) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 16. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha a  benyújtott operatív program vagy a  módosításának elfogadása iránti kérelem nem felel meg 
az  e  rendeletben, az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, a  891/2017/EU bizottsági 
rendeletben, illetve a  892/2017/EU bizottsági rendeletben foglalt feltételeknek, a  miniszter a  kérelmezőt 
hiánypótlásra szólítja fel. Ha a  benyújtott kérelem a  hiánypótlást követően sem tartalmazza a  11.  §-ban 
meghatározott mellékleteket, akkor a  kérelem az  érintett tevékenység tekintetében elutasításra kerül. Ha 
a  benyújtott hiánypótlás alapján, a  hiánytalanul benyújtott mellékletek ellenére továbbra sem állapítható meg 
az  operatív program elfogadása feltételeinek való megfelelés, akkor a  miniszter – figyelemmel a  891/2017/EU 
bizottsági rendelet 34.  cikkében foglalt határidőkre – a  kérelmezőt azonos tárgyban ismételten hiánypótlásra 
szólítja fel. A hiánypótlási felhívás teljesítésére nyitva álló időszak az ügyfél kérelmére egy alkalommal – legfeljebb 
az eredetileg megállapított időszak felével – meghosszabbítható.”

9. § (1) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  termelői szervezet az  (1)  bekezdés szerinti adatokat a  tárgyévet követő év április 30-áig elektronikus 
formában, a minisztérium honlapján közzétett hivatkozás szerinti elektronikus felületen történő feltöltés útján küldi 
meg a  miniszter részére. Az  összesen forgalmazott termék mennyiségére és értékére vonatkozó – termelő tagi és 
nem termelő tagi bontásban feltüntetett – előzetes adatokat minden év január 31-éig kell feltölteni a minisztérium 
honlapján közzétett hivatkozás szerinti elektronikus felületre.”

 (2) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  termelői szervezet és a  termelői szervezetek társulása az  operatív program tárgyévi végrehajtásáról 
a tárgyévet követő február 15-éig a 892/2017/EU bizottsági rendelet 21. cikk (2) bekezdésében foglalt információk 
– a  892/2017/EU bizottsági rendelet II.  melléklet 3. szakasz 3.2.  pontja és 4. szakasz 4.1.  pontja szerinti táblázat 
kitöltése útján történő – megadásával éves jelentést és az operatív program utolsó előtti évét követően a 891/2017/EU 
rendelet 57. cikk (3) bekezdésének megfelelő szöveges értékelést nyújt be a miniszter részére, valamint a működési 
alap éves támogatására vonatkozó kérelemhez csatolva a  Kincstár részére. Ha a  tárgyév vonatkozásában a  16.  § 
(3)  bekezdésének megfelelően az  operatív program módosítására került sor, akkor a  jelentéshez csatolni kell 
az operatívprogram-módosításnak a módosítás kiemelt megjelölésével történő részletes bemutatását.”

 (3) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 26. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a  benyújtott adatszolgáltatás vagy jelentés nem felel meg az  e  rendeletben, az  1308/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben, a  891/2017/EU bizottsági rendeletben, valamint a  892/2017/EU bizottsági 
rendeletben foglalt feltételeknek, akkor a  miniszter a  kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel. A  hiánypótlási felhívás 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 108. szám 3875

teljesítésére nyitva álló időszak az ügyfél kérelmére egy alkalommal – legfeljebb az eredetileg megállapított időszak 
felével – meghosszabbítható.”

10. § (1) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 27. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  termelői szervezet a  működési alap támogatásának részleges kifizetését minden év október 31-éig 
igényelheti. A  Kincstár a  benyújtott részleges kifizetés iránti kérelemről a  benyújtás napját megelőzően hozzá 
beérkezett, az  operatív program vagy annak módosítása jóváhagyásáról szóló miniszteri döntés, valamint a  16.  § 
(10) bekezdése szerint megküldött, a 16. § (3) bekezdésének megfelelő módosítás alapján dönt. Részleges kifizetés 
keretében a  nemzeti támogatás összege a  11.  § (10) és (11)  bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén 
fizethető ki. Ennek hiányában az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikkében meghatározott 
támogatás a  működési alapban jóváhagyott összeg erejéig fizethető ki, figyelemmel a  892/2017/EU bizottsági 
rendelet 12. cikk (3) bekezdésében foglalt korlátra, függetlenül az (5) bekezdésben meghatározott arányoktól.
(4) Az  elfogadott operatív programmal és működési alappal rendelkező termelői szervezet részére az  1308/2013/EU  
európai parlamenti és tanácsi rendelet 35.  cikke szerinti nemzeti támogatás nyújtható az  operatív program 
finanszírozására, amelynek összege nem haladhatja meg az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 32.  cikk (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott, a  891/2017/EU bizottsági rendelet 26.  cikke szerinti 
értesítés alapján jóváhagyott és ténylegesen befizetett pénzügyi hozzájárulás 80%-át és a  termelői szervezet által 
a referenciaévben forgalmazott termék értékének 10%-át.
(5) A  működési alap támogatásáról az  operatív programban foglalt intézkedések végrehajtását követően, 
a  892/2017/EU bizottsági rendelet 9.  cikke alapján benyújtott támogatási kérelem alapján a  Kincstár dönt. 
Nemzeti támogatás igénylése esetén az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. és 35.  cikkében 
meghatározott támogatás – figyelemmel a  (3)  bekezdésben foglaltaknak megfelelően, korábban kifizetett 
összegekre – a működési alapban jóváhagyott, egymáshoz viszonyított arányban – a 11. § (10) és (11) bekezdésében 
foglalt feltételek teljesülése esetén – fizethető ki. Ha a benyújtott kérelem a hiánypótlást követően sem tartalmazza 
a  892/2017/EU bizottsági rendelet 9.  cikk (2)  bekezdésében felsorolt mellékleteket, valamint a  (9)  bekezdésben 
meghatározott állásfoglalást, akkor a kérelem elutasításra kerül. A Kincstár a döntéséről tájékoztatja a minisztert.”

 (2) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 27. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  891/2017/EU bizottsági rendelet III.  melléklet 2.  pont a)  alpontjában meghatározott költségek között 
az  operatív programot és a  programban foglalt tevékenységeket megalapozó tanulmány, dokumentum és 
támogatási kérelem vagy részleges kifizetés iránti kérelem elkészítéséhez, a szükséges adatok összegyűjtéséhez és 
feldolgozásához kapcsolódó tanácsadói, szolgáltatási és bérköltségek, valamint a  működési alaphoz kapcsolódó 
könyvviteli, könyvvizsgálói költségek számolhatóak el.
(9) Annak a  termelői szervezetnek, amely esetében az  operatív programban jóváhagyott szolgáltatás 
megrendelésére vagy áru beszerzésére jutó, számított támogatási érték eléri az adott beszerzésre irányadó európai 
uniós közbeszerzési értékhatárt, építési beruházás esetén a  háromszázmillió forintot, a  támogatási kérelem vagy 
a  támogatás részleges kifizetése iránti kérelem mellékleteként független közbeszerzési szakértő által kiállított 
állásfoglalást kell a Kincstár részére benyújtania arra vonatkozóan, hogy a megvalósított tevékenység tekintetében 
a termelői szervezet ajánlatkérőnek minősült-e.”

11. §  Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 20. alcíme a következő 33/C. §-sal egészül ki:
„33/C.  § (1) E  rendeletnek a  zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 
módosításáról szóló 30/2019. (VI. 25.) AM rendelettel [a továbbiakban: 30/2019. (VI. 25.) AM rendelet] megállapított 
11.  § (9), (10) és (11), valamint 27.  § (3) és (5)  bekezdését a  2020-ban és az  azt követő évben végrehajtott 
tevékenységek tekintetében kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek a 30/2019. (VI. 25.) AM rendelettel megállapított 16. § (1), (3) és (5) bekezdését a 2019. január 1-jét 
követően megkezdett tevékenységek tekintetében is alkalmazni kell.”

12. §  Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 7. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

13. §  Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet
a) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „tizenöt” szövegrészek helyébe a „tíz” szöveg,
b) 4.  § (1), (2) és (7)  bekezdésében, 11.  § (1)  bekezdésében, 16.  § (10)  bekezdésében, valamint 31.  § (4) és 

(8) bekezdésében az „elektronikus adathordozón” szövegrész helyébe az „optikai adattároló lemezen” szöveg,
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c) 9.  § (4)  bekezdésében az „az operatív program mely intézkedéséhez” szövegrész helyébe az „az operatív 
programban foglalt mely tevékenységekhez” szöveg,

d) 12.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „a szokásos piaci árat” szövegrész helyébe az  „az operatív program 
keretében igazolt szokásos piaci árat” szöveg, az „az intézkedés elfogadott költségvetésében” szövegrész 
helyébe az „az intézkedés operatív program keretében elfogadott költségvetésében” szöveg,

e) 12.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az  „az intézkedés céljainak végrehajtásához” szövegrész helyébe  
az „a jóváhagyott operatív program szerint az intézkedés céljainak végrehajtásához” szöveg,

f ) 14.  § (2)  bekezdésében a  „munkaviszony” szövegrész helyébe a  „foglalkoztatási jogviszony” szöveg, 
a  „munkaszerződés” szövegrész helyébe a  „szerződés” szöveg, az  „alkalmazottanként” szövegrész helyébe 
a „foglalkoztatottanként” szöveg,

g) 16.  § (6)  bekezdésében a „892/2017/EU bizottsági rendelet 21.  cikke” szövegrész helyébe a „891/2017/EU 
bizottsági rendelet 57. cikk (3) bekezdése” szöveg,

h) 26.  § (3)  bekezdésében a  „vis maior rendelet, illetve az  EMVA vis maior rendelet” szövegrész helyébe  
a „vis maior rendelet, az EMVA vis maior rendelet vagy a 2011. évi CLXVIII. törvény” szöveg

lép.

14. §  Hatályát veszti az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet
a) 10. § (4) bekezdése,
b) 16. § (4) bekezdése,
c) 12. alcíme,
d) 34. § g) pontja,
e) 1., 2. és 5. melléklete.

15. §  Hatályát veszti a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 53/2016. (VII. 21.) 
FM rendelet.

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
 (2) A 15. § 2019. szeptember 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

1. melléklet a 30/2019. (VI. 25.) AM rendelethez
„7. melléklet az 50/2017. (X. 10.) FM rendelethez

A be nem takarítási intézkedés alkalmazása esetén az uniós hozzájárulást és a termelői szervezet vagy 
a tag hozzájárulását is tartalmazó kompenzáció összege

  A B C

1. Termék KN-kód

A 22. § (4) bekezdése szerinti 

kompenzáció összege

(EUR/ha)

2. Paradicsom 0702 00 00 10 422,22

3. Sárgarépa 0706 10 00 2 108,36

4. Káposzta 0704 90 10 864,27

5. Édes paprika 0709 60 10 9 368,01

6. Karfiol és brokkoli 0704 10 00 1 073,04

7. Uborka és apró uborka
0707 00 05
0707 00 90

3 993,12

8. Agaricus nemhez tartozó ehető gomba 0709 51 00 214 997,83

9. Alma 0808 10 1 906,39



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 108. szám 3877

10. Körte 0808 30 1 164,87

11. Szilva 0809 40 05 1 224,61

12. Bogyós gyümölcs
0810 20
0810 30
0810 40

247,25

13. Friss csemegeszőlő 0806 10 10 1 245,45

14. Hajtatott paradicsom* 0702 00 00 50 862,52

15. Hajtatott édes paprika* 0709 60 10 21 595,40

16. Hajtatott uborka* 0707 00 05 14 870,80

17. Őszibarack 0809 30 90 2 030,41

18. Nektarin 0809 30 10 1 308,95

19. Cseresznye 0809 29 00 1 114,81

* fűtött termesztőberendezésben”

A pénzügyminiszter 7/2019. (VI. 25.) PM rendelete
a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.

2. §  A 2020. évi munkaszüneti napok körüli – a  naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend 
a következő:
a) augusztus 21., péntek pihenőnap
 augusztus 29., szombat munkanap
b) december 12., szombat munkanap
 december 24., csütörtök pihenőnap

3. §  Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

4. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén hatályát veszti.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter


