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Az agrárminiszter 64/2019. (XII. 20.) 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] 4. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
[Az (1) és (2) bekezdés szerinti elismerési kérelemhez a következő okiratokat kell csatolni:]
„i) termelői szervezet külföldi tagja esetén az illetősége szerinti tagállam kifizető ügynöksége által kiállított igazolást 
a 891/2017/EU bizottsági rendelet 2. cikk a) pontja szerinti fogalomnak való megfelelésről.”

2. § (1) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  termelői szervezet tagjának a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és 
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi 
XVII. törvény) szerint a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési szervnél nyilvántartott besorolás alapján megállapított 
–  külföldi tag esetén a  tag illetősége szerinti tagállam illetékes hatósága által megállapított – ügyfél-azonosítóval 
kell rendelkeznie.”

 (2) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  termelői szervezet a  tagjai azonosító adatairól, a  2007. évi XVII. törvény szerint – külföldi tag esetén a  tag 
illetősége szerinti tagállam illetékes hatósága által – nyilvántartott ügyfél-azonosítójáról, termelői státuszáról, 
tagsággal érintett termékeiről, ezek helyrajzi számmal azonosított termőterületéről és a  termésmennyiségéről, 
valamint a  tagság időtartamáról naprakész, tagonként elkülönített nyilvántartást vezet. Az  adatokat a  tagsági 
viszony létesítését követően haladéktalanul, de legkésőbb a  tag által a  tagsággal érintett termék beszállításának 
megkezdését megelőzően be kell vezetni a nyilvántartásba.”

3. §  Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 11. § (10) és (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(10) A  működési alapból a  termelői szervezet által igényelt támogatás nemzeti támogatásból finanszírozott 
hányada 50%-ának megfelelő összeget a  3.  melléklet 4. fejezetében meghatározott, 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, valamint a válságmegelőzési és -kezelési célú tevékenységtípusokra kell fordítani.
(11) A  (10)  bekezdésben meghatározott összegen felül a  termelői szervezet által igényelt támogatás nemzeti 
támogatásból finanszírozott hányada 10%-ának, de legfeljebb a  891/2017/EU bizottsági rendelet 23.  cikkében 
hivatkozott referencia-időszakban forgalmazott termék értéke 0,5%-ának megfelelő összeget a  működési alapból 
a  zöldség-gyümölcs ágazatban elismert szakmaközi szervezet közreműködésével kidolgozott és a  szakmaközi 
szervezet honlapján legkésőbb a  megelőző év augusztus 31-éig közzétett – az  1308/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 157.  cikk (1)  bekezdés c)  pontjának vii. és xiii.  alpontjában meghatározott célok elérését 
szolgáló – marketing és képzési program végrehajtását célzó, a 3. melléklet 4. fejezetének 3. pontja szerinti képzés, 
szaktanácsadás, tanácsadás, tudományos eredmények átadása, valamint 6.  pontja szerinti termék promóciós 
tevékenységekre kell fordítani.”

4. § (1) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 16. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A  módosítási kérelemhez csatolni kell az  operatív programnak a  minisztérium honlapján közzétett 
formanyomtatvány szerinti, egységes szerkezetbe foglalt szövegét papír alapon és optikai adathordozón, valamint 
mellékletként az operatív programban foglalt valamennyi tevékenységet alátámasztó, a 11. § (3) bekezdésében és 
a 3. melléklet 4. fejezetében meghatározott eredeti dokumentumok elektronikusan beolvasott (szkennelt) változatát 
optikai adathordozón.”
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 (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
a) tárgyi eszköz technikai paramétere, kapacitása és költsége,
b) szolgáltatás vagy munkavégzésre irányuló jogviszony technikai és mennyiségi paramétere, valamint
c) intézkedés költségvetése
feltéve, hogy ezzel a jóváhagyott működési alap összege nem növekszik.”

5. § (1) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 27. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  termelői szervezetnek a  működési alap támogatása iránti, a  892/2017/EU bizottsági rendelet 9. és 
12.  cikke szerinti kérelmét alátámasztó, a  tevékenységek megvalósítását és a  kiadásokat igazoló, 3.  melléklet 
4. fejezetében meghatározott dokumentumok elektronikusan beolvasott (szkennelt) változatát intézkedésenként és 
tevékenységenként rendezve, optikai adathordozón kell a kérelem mellékleteként benyújtania.”

 (2) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 27. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  891/2017/EU bizottsági rendelet III.  melléklet 2.  pont a)  alpontjában meghatározott tevékenységek között 
az  operatív program, az  operatív programot és az  operatív programban foglalt tevékenységeket megalapozó 
tanulmány, számítás, szakmai indokolás, igazolás, valamint az  adatszolgáltatás, éves jelentés, támogatási kérelem 
vagy részleges kifizetés iránti kérelem elkészítése és az  ezek elkészítéséhez szükséges adatok összegyűjtése és 
feldolgozása, valamint a működési alaphoz kapcsolódó könyvelés és könyvvizsgálat vehetők figyelembe.”

 (3) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 27. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A 891/2017/EU bizottsági rendelet 61. cikk (3) bekezdésében meghatározott szankciót a 61. cikk (2) bekezdés 
a)  pontja alapján meghatározott összeg és a  61.  cikk (2)  bekezdés b)  pontja alapján kizárólag a  támogatható 
tevékenységek tekintetében felmerült kiadások figyelembevételével meghatározott összeg különbségének 
alapulvételével kell alkalmazni. A 61. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti és a 61. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti 
összegeket az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. és 35.  cikke alapján jogosult összegek 
összértékeként kell meghatározni.
(11) Ha a  11.  § (10) és (11)  bekezdésében rögzített célokra fordított kiadások támogatási jogosultsága nem 
igazolható és emiatt nem teljesül a 11. § (10) és (11) bekezdésében előírt arány, akkor az ezen célokra jóváhagyható 
támogatási összegből le kell vonni az  igényelt összeg 11.  § (10)  bekezdése szerinti 50%-ának, illetve a  11.  § 
(11)  bekezdése szerinti 10%-ának megfelelő összeg és a  jóváhagyható támogatási összeg közötti különbség 
összértékét. A levonást a 892/2017/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti kérelem alapján jóváhagyható támogatás 
(10) bekezdés szerint számított szankcióval csökkentett összegéből kell elvégezni.”

6. §  Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. §  Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 12. § (6) bekezdés b) pontjában az „a kedvezményezett szervezetében tulajdonosi” 
szövegrész helyébe az  „a kedvezményezett szervezetében vagy a  másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi” 
szöveg lép.

8. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

1. melléklet a 64/2019. (XII. 20.) AM rendelethez

Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 3. melléklet 4. fejezet 2. pont A. alpont b. pontja a következő francia bekezdéssel 
egészül ki:
(A tevékenységeknek az  elfogadott operatív program szerinti végrehajtását igazoló, a  kiadásokat alátámasztó 
dokumentumok:)
„– a kutatás, vizsgálat, elemzés szerzőjének nyilatkozata arról, hogy a kutatás, vizsgálat, elemzés korábban általa más 
célra fel nem használt, saját, eredeti szellemi alkotása, és más személy szellemi termékének felhasználása esetén, azt 
minden esetben szakszerű módon, hivatkozással ellátva idézte”


