2017.
MÁJUS
Törvények
2017. évi XLI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési
Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról
A törvény – többek között – a hatály, az agrárkamarai tagság megszűnése, az agrárkamara
tagjegyzéke, a kamara részére történő különböző adatszolgáltatások, az agrárkamara tagjainak
jogai és kötelességei, az agrárkamara szolgáltatási közfeladatai, a választási szabályok, illetve
gazdasági társaság alapítása tekintetében tartalmaz módosításokat.
Miniszteri rendeletek
27/2017. (V. 30.) FM rendelet a GMO-mentességre utaló jelölésről szóló 61/2016. (IX. 15.)
FM rendelet módosításáról
A rendelet – többek között – a GMO-mentes termelésben felhasználható takarmány
vonatkozásában tartalmaz módosításokat.
A 2017. május 31-én hatályba lépő új előírások szerint megszűnik a korábbi korlátozás, azaz,
hogy kizárólag azok a növényi eredetű takarmányok jelölhetők GMO-mentesként, amelyekben
a véletlenszerűen vagy technikailag elkerülhetetlen módon jelen lévő GMO tartalom legfeljebb
0,1%. A hatályos Uniós szabályozás átvételével a módosítást követően, ha a takarmányban
véletlenszerűen vagy technikailag elkerülhetetlen módon jelen van GMO szennyeződés, de ez
nem haladja meg a 0,9%-ot, akkor az felhasználható a GMO-mentes termelésben.
A 27/2017. (V.30.) FM rendelet hatálybalépésének napját megelőzően hatályos előírásoknak
megfelelően GMO-mentességre utaló jelöléssel ellátott takarmány a módosító rendelet
hatálybalépésétől számított két hónapig előállítható, és az etethetőségi vagy fogyaszthatósági
ideje lejártáig forgalomba hozható.
28/2017. (V. 30.) FM rendelet az élelmiszer-vállalkozások által működtetendő
önellenőrzési rendszerre vonatkozó követelményekről
A 2018. január elsejével hatályba lépő rendelet az élelmiszer-vállalkozás által működtetendő
önellenőrzési rendszert szabályozza, annak előírásai ugyanakkor a kistermelői élelmiszertermelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló rendelet szerinti kistermelőkre nem
terjednek ki.
A rendelet értelmében az élelmiszer-vállalkozásnak a működéséhez kapcsolódó, az
élelmiszerek megfelelő minőségével, az élelmiszer-biztonsággal, az azonosíthatósággal, a
nyomonkövetéssel és az élelmiszerek jelölésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének

ellenőrzésére önellenőrzési rendszert kell működtetnie. A rendelet kitér a kötelezően
elkészítendő önellenőrzési terv tartalmára, valamint az önellenőrzés során alkalmazott
módszerekre, továbbá annak lehetőségére, hogy az adott vállalkozás önellenőrzési
együttműködési megállapodást kössön a NÉBIH-hel.
Amennyiben az élelmiszer-vállalkozás által működtetett élelmiszer-biztonsági- vagy
minőségirányítási rendszerekben, illetve az elfogadott nemzeti Jó Higiéniai Gyakorlatokra
vonatkozó útmutatók alapján keletkezett dokumentumok megfelelnek a rendeletben az
önellenőrzési rendszerrel kapcsolatban meghatározott követelményeknek, nem szükséges új
dokumentációs rendszert létrehozni és működtetni.
MÁK Közlemények
65/2017. (V. 5.) számú MÁK Közlemény az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz
Hitelprogram kapcsán igénybe vehető csekély összegű kamattámogatáshoz kapcsolódó
nyomtatványok rendszeresítéséről
Az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán a hitelprogram keretében
nyújtott kamattámogatás mértéke a hitelkamat 50%-ának megfelelő támogatás helyett 60%-ra
nőtt. A korábban benyújtott kamattámogatási kérelemben feltüntetett kamattámogatási mérték
növelése érdekében kiegészítő kamattámogatási kérelem nyújtható be a Közlemény szerinti
nyomtatványokon.
A támogatás olyan 2014. december 31-éig megkötött hitelszerződések (ideértve az
élelmiszeripari célú forgóeszköz hitel kiváltását szolgáló szerződéseket is) esetén nyújtható,
amelyek lejárata legfeljebb 6 év – legfeljebb 3 éves türelmi idővel – és amelynél a hitel összege
legalább 5 millió forint, legfeljebb 500 millió forint.
A kamattámogatás mértéke az élelmiszeripari vállalkozás rendelkezésére álló szabad csekély
összegű támogatási keret figyelembevételével legfeljebb a hitelkamat 60%-a, de legfeljebb évi
4 százalékpont lehet.
A kamattámogatási- és a kiegészítő kamattámogatási kérelmet a hitel futamideje alatt egy
alkalommal, a kamattámogatás lehívási kérelmet a kamat megfizetése szerinti tárgynegyedévet
követő hónap utolsó napjáig a Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztályához kell
benyújtani (1476 Budapest Pf. 407.).
66/2017. (V. 5.) számú MÁK Közlemény az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz
Hitelprogram 2020 kapcsán igénybe vehető csekély összegű támogatáshoz kapcsolódó
kamattámogatási és támogatáslehívási kérelemnyomtatványok rendszeresítéséről
A támogatás olyan 2020. december 31-éig megkötött, hatályos hitelszerződés esetén nyújtható,
amelynek lejárata legfeljebb 6 év – maximum 3 éves türelmi idővel – és a hitel összege
legalább 5 millió forint, de legfeljebb 500 millió forint. Amennyiben egy vállalkozás az MFB
Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében is felvett hitelt, úgy ezek együttes összege
nem haladhatja meg az 500 millió forintot.
A kamattámogatás mértéke az élelmiszeripari vállalkozás és a vele egy és ugyanazon
vállalkozásnak minősülő vállalkozás rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási
keret figyelembevételével legfeljebb a hitelkamat 60%-a, de legfeljebb évi 4 százalékpont
lehet.
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A kamattámogatási kérelmet a hitel futamideje alatt egy alkalommal, a kamattámogatás
lehívási kérelmet pedig naptári negyedévente a kamat megfizetése szerinti naptári negyedévet
követő hónapban a Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztályához (1476 Budapest Pf.
407.) kell benyújtani a Közlemény szerinti nyomtatványokon.
74/2017. (V. 17.) számú MÁK Közlemény az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról
szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet szerinti előzetes jóváhagyási kérelem és szállítási
szerződések jóváhagyása iránti kérelem benyújtásáról
A nevelés-oktatási intézmény fenntartójának vagy a termékek szállítójának legkésőbb a
szállítási szerződés(ek) benyújtásával egyidejűleg – de az elektronikus benyújtás során
technikailag annak benyújtását megelőzően – a közleményben foglaltaknak megfelelően kérnie
kell az óvoda- és iskolatej programban történő részvételének előzetes jóváhagyását, továbbá az
általa megkötött szállítási szerződés(ek) jóváhagyását. A kérelmeket kizárólag elektronikus
úton lehet benyújtani a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus kérelemkitöltő
felületen.
A támogatást csak olyan kérelmező igényelheti, amely rendelkezik az MVH-nak vagy a
Kincstárnak az intézkedésben történő részvételre vonatkozó előzetes jóváhagyásával. A 2015.
május 31-e előtt az MVH által kiadott előzetes jóváhagyások a 2015/2016. tanévtől kezdődően
indult eljárásokban nem vehetők figyelembe. Ennek értelmében, annak a kérelmezőnek, aki
nem rendelkezik 2015. május 31-e után kiadott előzetes jóváhagyással, előzetes jóváhagyási
kérelmet kell benyújtania a Kincstárhoz.
Az előzetes jóváhagyási kérelmet május 5. és május 31. között, de legkésőbb a szállítási
szerződések jóváhagyása iránti kérelem benyújtását megelőzően kell benyújtani. A szállítási
szerződések jóváhagyása iránti kérelmeket, valamint az adott tanévre vonatkozóan megkötött
szállítási szerződéseket és egyéb dokumentumokat legkésőbb az adott tanév kezdetét megelőző
május 5. és május 31. között kell a Kincstár részére megküldeni. A benyújtás határideje
jogvesztő.
75/2017. (V.17.) számú MÁK Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2017.
évi kifizetésének igényléséről
A 2013. évi támogatási kérelmet jóváhagyó, illetve részben jóváhagyó határozattal rendelkező
ügyfelek a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatáshoz
kapcsolódó kifizetési kérelmet jogosultak benyújtani a Kincstár által rendszeresített
nyomtatványokon a Kincstár Közvetlen Támogatások Főosztályának címére (1476 Budapest
100. Pf.: 407). A kérelemhez csatolandó az éves beszámoló (mérleg és eredménykimutatás)
hiteles másolata, valamint az analitikus nyilvántartás. A 2017. évben a kifizetési kérelem
benyújtására 2017. június 1. és június 30. között nyílik lehetőség.
81/2017. (V. 23.) számú MÁK Közlemény a 3/2017. (I. 23.) FM rendelet alapján a
tejtermelőknek nyújtható kivételes alkalmazkodási támogatás igénybevételének
feltételeiről
A rendelet alapján támogatás nyújtható azon kérelmezőnek, akinek vagy amelynek az ENAR
nyilvántartása szerint a 2017. április 30-ára vonatkozó tejhasznú tehénállományának létszáma
nem haladja meg a 2016. április 30-ára vonatkozó tejhasznú tehénállományának létszámát.
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A kifizetési kérelem a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus
bejelentkezést követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen tölthető ki, és kizárólag
elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül nyújtható be a 2017. május 31 – 2017. június 12.
közötti időszakban.
A Kincstár a kérelmezők 5%-ánál helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrzi a támogatás
igénybevétel feltételeinek betartását.
NÉBIH Közlemények
Listeriával szennyezett szarvasgombás sajt került forgalomba Magyarországon
Listeria monocytogenes-szel szennyezett szarvasgombás sajt került forgalomba az Európai
Unió 9 tagállamában, köztük hazánkban is. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a
RASFF-on keresztül, Hollandia bejelentése alapján értesült a riasztásról.
A Magyarországra érkezett termék azonosító adatai:
Megnevezés: szarvasgombás sajt
Márka: Fianco Truffelkaas
Tételszám: 5017
Kiszerelés: 4,5 kg (daraboltan értékesítve)
Fontos változás az élelmiszer-automatákon elhelyezett kötelező jelölésekben
2017. április 1-jétől a nem előrecsomagolt termékeket árusító élelmiszer-automatákon is
kötelező jelölni az allergén anyagokat.
A módosítás az előrecsomagolt termékeket (pl. csokoládék, szendvicsek) kínáló gépeket nem
érinti, ez esetben továbbra is az élelmiszerek csomagolásán találják meg a vásárlók az
információkat.
EU jogszabályok
807/2017 Bizottsági Végrehajtási Rendelet a 809/2014/EU végrehajtási rendelettől a 2017.
évben az egységes kérelem, a támogatási kérelmek és a kifizetési kérelmek benyújtásának
határnapja, az egységes kérelem vagy a kifizetési kérelem módosításairól történő értesítés
határnapja, valamint az alaptámogatási rendszeren belüli támogatási jogosultságok
kiosztása vagy értékének növelése iránti kérelmek benyújtásának határnapja tekintetében
való eltérésről
A rendelet értelmében 2017. évben az egységes kérelem, a támogatási kérelmek és a kifizetési
kérelmek benyújtása tekintetében a tagállamok által megszabható legkésőbbi határnap június
15. A határidő hosszabbítás az egységes kérelemben vagy a kifizetési kérelmekben megtett
módosítások bejelentését is érinti. Ugyancsak június 15-re módosult a határnap az
alaptámogatási rendszer keretében a támogatási jogosultságok kiosztása, illetve értékének
növelése iránti kérelmek benyújtása tekintetében.
Budapest, 2017. június 7.
Jelen összefoglaló tájékoztató jellegű, nem helyettesíti a jogszabály részletes megismerését!
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