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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A nemzeti erõforrás miniszter 32/2011. (VI. 20.) NEFMI  rendelete
a helyi önkormányzatok könyvtári és közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatásáról szóló
4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet módosításáról

A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés
u) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat-
és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:

1. § A helyi önkormányzatok könyvtári és közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM
rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (6)–(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(6) A támogatást az Intézet a (2) és (4) bekezdés szerint bejelentett állománygyarapításra fordított összegek
arányában osztja fel az egyes önkormányzatok között, és az errõl szóló javaslatát minden év május 10-éig küldi meg a
miniszter részére.
(7) A javaslat alapján a miniszter dönt a támogatások odaítélésérõl. A támogatásban részesült önkormányzatok és a
részükre jóváhagyott támogatás összegének jegyzékét a miniszter minden év június 5-éig utalványozás céljából
megküldi a helyi önkormányzatokért felelõs miniszternek, ezzel egyidejûleg támogatási döntését közzéteszi
a kormány honlapján és a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában.”

2. § (1) Az R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A helyi önkormányzatok a támogatást a Melléklet szerint, a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus
rendszerben való rögzítéssel, valamint az onnan kinyomtatott adatlapok és a szükséges mellékletek benyújtásával
igényelhetik. Az igénylést minden év március 25-éig elektronikusan, valamint egy eredeti és egy másolati példányban
kell benyújtani a Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve (a továbbiakban: Igazgatóság) részére. A beadási
határidõ az informatikai rendszerben határnapon éjfélig rögzített igénylésnek legkésõbb másnap történõ postára
adását jelenti. A határidõ elmulasztása jogvesztõ. A kizárólag postai úton benyújtott adatlap érvénytelen.
Az Igazgatóságok – az esetleges hiánypótlás után – ellenõrzési feladatuk eredményét jelezve – legkésõbb április 20-áig 
egy eredeti és egy másolati példányban továbbítják az igényléseket a Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti
Lektorátus részére (a továbbiakban: Mûvelõdési Intézet).”

(2) Az R. 9. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A javaslat alapján a miniszter hirdet eredményt. A támogatásban részesült önkormányzatok és a támogatás
összegének jegyzékét a miniszter minden év május 30-áig utalványozás céljából megküldi a helyi önkormányzatokért
felelõs miniszternek, ezzel egyidejûleg a pályázat eredményét közzéteszi a kormány honlapján és a miniszter által
vezetett minisztérium hivatalos lapjában.”

3. § Az R. kiegészül az alábbi 12. §-sal:
„12. § E rendelet alapján kizárólag az Európai Bizottság N 357/2007. számú, a miniszter által vezetett minisztérium
költségvetési fejezetének fejezeti kezelésû elõirányzataiból és a Nemzeti Kulturális Alapból nyújtott támogatás
tárgyában hozott határozatával összhangban nyújtható támogatás.”

4. § (1) Az R. 5. § (6) bekezdésében „az Oktatási és Kulturális Minisztérium” szövegrész helyébe „a kultúráért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter)” szövegrész lép.

(2) Az R. 9. § (2) bekezdésében a „Minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szövegrész lép.
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5. § E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és az azt követõ napon hatályát veszti.

6. § Hatályát veszti az R. 6. § (2)–(5) bekezdése, a 7. § (1) bekezdésében a „90%-a” szövegrész, valamint a melléklet utolsó
mondata.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 57/2011. (VI. 20.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások
kifizetési rendjérõl 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 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) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének
általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 2. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alapján az R.-ben meghatározott III. tengely keretében az alábbi célok megvalósítására vehetõ igénybe
támogatás:]
„d) a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások az alábbiak szerint,
da) kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése,
db) többfunkciós szolgáltató központ létesítése,”

(2) Az R. 2. § (4) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
[E rendelet alapján az R.-ben meghatározott IV. tengely keretében az alábbi célok megvalósítására vehetõ igénybe
támogatás:]
„d) a helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása (LEADER).” 

2. § Az R. a következõ 16/B. §-sal egészül ki:
„16/B. § (1) Jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában a 2. § (1) bekezdés e) pont ea)–eb) és ed) alpontjában, f) pont fa)
alpontjában, g) pontjában, h) pont ha)–hc) és he) alpontjában, 2. § (3) bekezdés b)–c) pontjában, d) pont da)
alpontjában, e)–f) pontjában, valamint a 2. § (4) bekezdés d) pontjában meghatározott célok megvalósítását szolgáló
támogatások esetén a kifizetési kérelmet 
a) 2012-tõl évente
aa) február 1.–május 31., valamint
ab) augusztus 1.–december 31.,
b) 2011-ben július 1.–december 31.
között lehet benyújtani.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatások esetén a 8. § (2) bekezdéstõl eltérõen egy ügyfél egy kifizetési
kérelem-benyújtási idõszakban több kérelmet is benyújthat, ha 
a) a két kifizetési kérelem benyújtása között legalább három hónap eltelt, vagy 
b) a kifizetési kérelmére hozott döntést az MVH közölte az ügyféllel, vagy
c) az ugyanazon idõszakban benyújtott kérelmét legkésõbb az újonnan benyújtott kérelme elõterjesztésével
egyidejûleg visszavonja.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatások esetén a kifizetési kérelemben szereplõ adatokra, a kifizetési
kérelemhez csatolt dokumentumokra nézve módosítási kérelem kizárólag az eredeti kérelem benyújtásának
hónapjában nyújtható be.”
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3. § Az R. 17. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés szerinti támogatások esetén az utolsó kifizetési kérelmet legkésõbb a mûvelet megvalósulását
követõ egy éven belül, de legkésõbb 2015. január 31-ig kell benyújtani. Amennyiben a mûvelet megvalósulását követõ 
egy éven belül nem nyílik meg kifizetési kérelem benyújtási idõszak, az utolsó kifizetési kérelmet legkésõbb abban a
kifizetési idõszakban – de legkésõbb 2015. január 31-ig – kell benyújtani, amely a mûvelet megvalósulása után
elsõként nyílik meg.” 

4. § Az R. 24. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 33. § (4) bekezdésében meghatározott kivétellel az ügyfél a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási
határozat közlésétõl számított 9 hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is
elszámolásra kerül, amely nem minõsül egyéb elszámolható kiadásnak.”

5. § Az R. a következõ 36/D. §-sal egészül ki:
„36/D. § (1) E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló
támogatások kifizetési rendjérõl szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 57/2011. (VI. 20.) VM rendelettel
megállapított 24. § (1) bekezdését és 33. § (4) bekezdését a 2010. december 23-án jogerõs támogatási határozattal
le nem zárt eljárásokban is alkalmazni kell.”

6. § Az R. 33. § (4) bekezdésében a „6 hónapos” szövegrész helyébe a „9 hónapos” szöveg lép.

7. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A kifizetési kérelmet az MVH-nak a kifizetési kérelemben szereplõ tevékenység megvalósítási helye szerint illetékes 
kirendeltségéhez, több megvalósítási hely esetén az MVH-nak az ügyfél székhelye szerint illetékes kirendeltségéhez
lehet benyújtani.”

8. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetõ támogatások
részletes feltételeirõl szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kifizetési kérelmet postai úton vagy amennyiben annak feltételei fennállnak, az egyes mezõgazdasági és
agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló
80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, az elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás segítségével
elõállított elektronikus ûrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. A kifizetési kérelemhez csatolandó
dokumentumokat elektronikus benyújtás esetén elektronikus ûrlapon, szkennelés útján elõállított formában kell
csatolni a kérelemhez.”

9. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A kifizetési kérelmet postai úton vagy amennyiben annak feltételei fennállnak, az egyes mezõgazdasági és
agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló
80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, az elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás segítségével
elõállított elektronikus ûrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. A kifizetési kérelemhez csatolandó
dokumentumokat elektronikus benyújtás esetén elektronikus ûrlapon, szkennelés útján elõállított formában kell
csatolni a kérelemhez.”

10. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A kifizetési kérelmet postai úton vagy amennyiben annak feltételei fennállnak, az egyes mezõgazdasági és
agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló
80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, az elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás segítségével
elõállított elektronikus ûrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. A kifizetési kérelemhez csatolandó
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dokumentumokat elektronikus benyújtás esetén elektronikus ûrlapon, szkennelés útján elõállított formában kell
csatolni a kérelemhez.”

11. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megõrzéséhez igénybe vehetõ
támogatások részletes feltételeirõl szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A kifizetési kérelmet postai úton vagy amennyiben annak feltételei fennállnak, az egyes mezõgazdasági és
agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló
80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, az elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás segítségével
elõállított elektronikus ûrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. A kifizetési kérelemhez csatolandó
dokumentumokat elektronikus benyújtás esetén elektronikus ûrlapon, szkennelés útján elõállított formában kell
csatolni a kérelemhez.”

12. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 10. § (1)–(2)
bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Kifizetési kérelmet – a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és az illetékes LEADER HACS között létrejött
delegálási szerzõdés szerint – az illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájába lehet benyújtani az MVH által
rendszeresített formanyomtatványon, postai úton vagy elektronikus úton ügyfélkapun keresztül.
(2) Mûködési kiadások vonatkozásában
a) egy ügyfél évente legfeljebb 4 alkalommal nyújthat be kifizetési kérelmet 
b) az utolsó nem mûködési kiadást tartalmazó kifizetési kérelem benyújtása és legkésõbb a mûködési költséget
tartalmazó kifizetési kérelem benyújtását megelõzõ hónap vége között felmerült kiadás számolható el.”

13. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A kifizetési kérelmet postai úton vagy amennyiben annak feltételei fennállnak, az egyes mezõgazdasági és
agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló
80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, az elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás segítségével
elõállított elektronikus ûrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. A kifizetési kérelemhez csatolandó
dokumentumokat elektronikus benyújtás esetén elektronikus ûrlapon, szkennelés útján elõállított formában kell
csatolni a kérelemhez.”

14. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-tõl
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) A kifizetési kérelmet a 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, az elektronikus ûrlapkitöltõ
szolgáltatás segítségével elõállított elektronikus ûrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az MVH-hoz.”

15. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-tõl nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 44/2011. (V. 26.) VM rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A kifizetési kérelmet az egyes mezõgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az
elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, az
elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás segítségével elõállított elektronikus ûrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet
benyújtani az MVH-hoz.”

16. § Hatályát veszti 
a) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések

beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 10. §-a,
b) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 9. § (1) és (5) bekezdései,
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c) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági energiafelhasználás megújuló
energiaforrásokból történõ elõállításhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 78/2007. (VII. 30.)
FVM rendelet 8. § (1) bekezdése,

d) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehetõ támogatások
részletes feltételeirõl szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése,

e) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet 8. § (1), (4)–(6) bekezdései,

f) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 8. §-a,

g) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás
mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeirõl szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 9. § (1), (4)–(6) bekezdései,

h) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítéséhez
nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet 8. § (1),
(4)–(6) bekezdései,

i) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és
korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 8. §-a,

j) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú
nyersszesz, nyersolaj elõállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
44/2009. (IV. 11.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdése,

k) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl szóló 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdése.

17. § Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 58/2011. (VI. 20.) VM rendelete
a zöldség-gyümölcs ágazatban átmeneti idõre alkalmazható különleges támogatás egyes
végrehajtási szabályairól

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 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) E rendelet alkalmazásában:
a) mûködési program: az egyes mezõgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl szóló 2007. október

22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet) [a továbbiakban: tanácsi
rendelet] 103c. cikke szerinti program,

b) piacról történõ árukivonás: a tanácsi rendelet 103c. cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározott intézkedés,
c) termelõ gazdasága: saját vagy a termelõ használatában lévõ ingatlanok összessége,
d) termelõi szervezet: a tanácsi rendelet 122. cikkének a) pont (iii) alpontjában meghatározott, valamint a 122. cikk

b) és c) pontjában foglaltak szerint létrejött és a tanácsi rendelet 125.b cikkében meghatározott feltételekkel
elismert szervezet.
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(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és termelõi szervezetek
nemzeti szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM rendelet) az irányadó.

2. § (1) A gyümölcs- és zöldségágazatnak nyújtandó ideiglenes és rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról szóló
2011. június 17-i 585/2011/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: R.) 4. cikk (1)–(4) bekezdései szerinti támogatás
igénybevétele érdekében az FVM rendelet 15. §-a szerinti mûködési program módosítása iránti kérelmet legkésõbb
2011. június 30-áig kell megküldeni a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz.

(2) A módosítási kérelemben az FVM rendelet 15. § (6) bekezdésétõl eltérõen csak az FVM rendelet 5/b. melléklete 4. és
5. fejezetének válságkezelési intézkedésekre vonatkozó részét és a 7. fejezetét kell megküldeni.

(3) Az FVM rendelet 15. § (6) bekezdésének utolsó mondatától eltérõen a piacról történõ árukivonást 2011. május 26. és
2011. június 30. között lehet végrehajtani.

3. § (1) A termelõi szervezetnek vagy a termelõi szervezetben nem tag termelõnek az FVM rendelet 19. § (3) bekezdésétõl
eltérõen a piacról történõ árukivonásról a kivonást megelõzõ harmadik munkanap déli tizenkét óráig elektronikus
úton vagy telefaxon kell értesítenie a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) piacról történõ
árukivonás helye szerint illetékes megyei kirendeltségét.

(2) A termelõi szervezet egységes értesítést küld a termelõi szervezet, a termelõi szervezet tagja és a termelõi szervezettel
az intézkedés végrehajtására szerzõdött, de a termelõi szervezetben nem tag termelõk árujának kivonásáról.

(3) A termelõi szervezetben nem tag és termelõi szervezettel az intézkedés végrehajtására nem szerzõdött termelõ önálló
értesítést küld árujának kivonásáról.

(4) Egy értesítésben feltüntetett árumennyiség egy kivonási mûveletnek minõsül.
(5) Figyelemmel 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) 3. cikk (2) bekezdésére,valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a
gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott zöldség-ágazatra alkalmazandó részletes
szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-ei 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban:
BR.) 4. cikk (2) bekezdésére, ha az e rendelet szerinti árukivonási mûveletre a termelõ gazdaságában kerül sor, akkor a
termékek forgalmazási minõségszabványoknak való megfelelését nem kell igazolni. Ilyen esetben az FVM rendelet
19. § (4) bekezdése szerint a Zöldség-Gyümölcs Minõségellenõrzési Szolgálatot az MVH az ellenõrzésbe nem vonja be.

4. § (1) Az R.-nek megfelelõ árukivonás során kivont áru az FVM rendelet 19. § (1) bekezdésében elõírtaknak megfelelõen
ingyenesen szétosztható, a vonatkozó higiéniai és környezetvédelmi követelmények betartásával megsemmisíthetõ,
a talajba bedolgozható, vagy komposztkészítéshez felhasználható.

(2) Az ingyenes szétosztás fogadó szervezetei a 2011. május 26. és június 30. közötti idõszakra külön jóváhagyási kérelmet
nyújthatnak be 2011. június 30-ig. 

(3) A (2) bekezdés alapján jóváhagyott fogadó szervezetek esetében az FVM rendelet 19. § (4) és (5) bekezdését, valamint
az FVM rendelet 20. § (2) bekezdés d) pontját, (3) és (5) bekezdését nem kell alkalmazni.

(4) A fogadó szervezetnek a bizottsági rendelet 84. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nyilvántartást nem kell
vezetnie, ha a (2) bekezdés szerinti idõszakban az R. 1. cikk (1) bekezdése szerinti termékekbõl összesen legfeljebb
ötezer kilogrammot fogadnak.

5. § (1) A megyei kormányhivatalok által a jelen rendelet hatálybalépéséig az árukivonásról kiállított igazolások a bizottsági
rendelet 79. cikke vagy a BR. 78. cikke szerinti engedélynek tekintendõek, amennyiben
a) a termelõ a kormányhivatalt az árukivonást megelõzõen értesítette,
b) az igazolás kiállítása a termelõt azonosító okmányok és a termékek azonosságának ellenõrzését, illetve a piacról

kivont termékek tömegére irányuló fizikai ellenõrzést követõen került sor, és
c) ingyenes szétosztás esetén az MVH a fogadó szervezetet az árukivonás idejére kiterjedõ hatállyal jóváhagyta.

(2) Az MVH a bizottsági rendelet 110. cikkében, valamint a BR. 108. cikkében meghatározott ellenõrzés alkalmával
– amennyiben a piacról történõ árukivonásra a termelõ gazdaságában kerül sor – az érintett földterületre vonatkozó
jogszerû földhasználatot megvizsgálhatja.

(3) Az MVH az árukivonás engedélyezésérõl szóló döntését a termelõi szervezettel, és a termelõi szervezetben nem tag,
és termelõi szervezettel az intézkedés végrehajtására nem szerzõdött termelõvel elektronikus úton közli.
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(4) A kivonást a termelõi szervezet, a termelõi szervezet tagja és a termelõi szervezettel az intézkedés végrehajtására
szerzõdött, de a termelõi szervezetben nem tag termelõ csak az MVH által kiadott, (3) bekezdés szerinti engedély
birtokában, vagy a bizottsági rendelet 110. cikke, vagy a BR. 108. cikke szerinti ellenõrzést követõen hajthatja végre.
A végrehajtást és az árukivonási mûvelet tényét az MVH folyamatosan ellenõrizheti.

(5) A kivonást a termelõi szervezetben nem tag, és termelõi szervezettel az intézkedés végrehajtására nem szerzõdött
termelõ csak a bizottsági rendelet 110. cikke vagy a BR. 108. cikke szerinti ellenõrzést követõen lehet végrehajtani.

6. § (1) A termelõi szervezetben nem tag termelõnek az R. 5. cikk (2) bekezdése szerinti szerzõdése egy másolati példányát
a szerzõdõ termelõi szervezetnek a 7. § (1) bekezdésben meghatározott kérelemmel együtt kell benyújtania.

(2) Egy szerzõdésben egy termelõi szervezettel több termelõ is köthet szerzõdést.
(3) A támogatás feltételeként a szerzõdésnek tartalmaznia kell legalább a szerzõdõ felek személyazonosító adatait

– ideértve legalább a nevet, a lakcímet, vagy a székhely címét, valamint az MVH által megállapított regisztrációs
számot –, a nem tag termelõ termõterületének helyrajzi számát, a terület nagyságát, és a várt termésmennyiséget
termékenként, továbbá a támogatásnak a termelõi szervezet által a termelõ részére történõ kifizetésének idõpontját,
amely idõpont nem lehet több mint a támogatásnak a termelõi szervezet részére történõ teljesítésétõl számított
tizenöt nap.

(4) A termelõi szervezet a szerzõdésben az általa végzett adminisztrációs szolgáltatás tényleges díjának megtérítését
kötheti ki, mely azonban nem lehet több a támogatási összeg két százalékánál.

7. § (1) A termelõi szervezetnek az R. 8. cikk (1) bekezdése szerinti kérelméhez csatolnia kell a nem tag termelõknek járó
támogatás kifizetésérõl szóló bizonylatokat, valamint az adminisztrációs szolgáltatás összegét igazoló számlák
másolatát.

(2) Amennyiben a termelõi szervezet a nem tag termelõvel kötött szerzõdésben meghatározott idõpontig a támogatást
részére nem fizette ki, úgy e támogatás kétszerese a termelõi szervezetnél jogosulatlanul igénybevett támogatásnak
minõsül.

(3) A be nem takarítás esetén a kiegészítõ uniós támogatás hektáronkénti szintjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

8. § (1) A R. alkalmazásában a bizottsági rendelet 110. cikkében, valamint a BR. 108. cikkében meghatározott ellenõrzések
végrehajtásába az MVH a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalt (a továbbiakban: MgSzH) bevonhatja.

(2) Az MVH felelõs az R. 6. cikke szerinti tájékoztatásnak az Európai Bizottság részére történõ megküldéséért.
(3) Az MgSzH az MVH-t a 2011. május 26-a és az R. hatálybalépése közötti idõszakban bejelentett kivonási szándékokról az

R. 7. cikk (1) bekezdés harmadik albekezdése szerinti jelentés megküldésével 2011. június 22-én 9 óráig, az
R. hatálybalépése és a jelen rendelet hatálybalépése közötti idõszakban bejelentett kivonási szándékokról az R. 7. cikk
(1) bekezdés elsõ albekezdése szerinti jelentés megküldésével szerdánként 9 óráig elektronikus úton tájékoztatja.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) 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, és

b) a gyümölcs- és zöldségágazatnak nyújtandó ideiglenes és rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról
szóló 2011. június 17-i 585/2011/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet az 58/2011. (VI. 20.) VM rendelethez

A be nem takarítás esetén alkalmazandó kiegészítõ uniós támogatás hektáronkénti szintje

Termék Támogatás mértéke (euro/hektár)

paradicsom 92 960
saláta 25 674
uborka 36 000
paprika 79 920
cukkini 23 680
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A külügyminiszter 18/2011. (VI. 20.) KüM határozata
a Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémia nemzetközi szervezetként való létrehozásáról szóló
Megállapodás kihirdetésérõl szóló 2011. évi XXV. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépésérõl

A 2011. évi XXV. törvénnyel a Magyar Közlöny 2011. március 22-i, 30. számában kihirdetett, a Nemzetközi
Korrupcióellenes Akadémia nemzetközi szervezetként való létrehozásáról szóló Megállapodás 18. cikkének
4. bekezdése a hatálybalépésrõl az alábbiak szerint rendelkezik:

„Minden olyan állam vagy nemzetközi szervezet vonatkozásában, amely a Megállapodást a hatálybalépését követõen
erõsíti meg, fogadja el, hagyja jóvá vagy csatlakozik ahhoz, a Megállapodás az azt követõ hatvanadik napon lép hatályba,
hogy ezen állam vagy nemzetközi szervezet a megerõsítõ, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratokat letétbe
helyezte.”

A megerõsítõ okirat letétbe helyezésének idõpontja: 2011. április 27.

A Megállapodás hatálybalépésének idõpontja: 2011. június 26.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 2011. évi XXV. törvény 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a Magyar
Közlöny 2011. március 22-i, 30. számában kihirdetett, a Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémia nemzetközi
szervezetként való létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló 2011. évi XXV. törvény 2. és 3. §-ai
2011. június 26-án, azaz kettõezer-tizenegy június huszonhatodikán lépnek hatályba.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter
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szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Gál András Levente, 
a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el. 
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igaz ga tó.
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