2017.
JÚNIUS
Törvények
2017. évi LXIV. törvény az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról
A törvény módosításai érintik – egyebek mellett – az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényt, valamint a mezőgazdasági termékpiacok
szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi
XCVII. törvényt.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényt érintő főbb
módosítások:
16. § „(2a) Amennyiben az élelmiszer eredete kétséget kizáró módon nem állapítható meg,
a nyomon-követhetőségre vonatkozó előírások megsértése az emberi életet és egészséget
veszélyeztető helyzetnek minősül.”
39/A. § „A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek 1151/2012/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet szerinti hagyományos különleges termékként való bejegyzésére irányuló
eljárásban
a) a kérelem elbírálása során a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI.
törvény 116/A. §-ában meghatározott eljárási határidőket kell alkalmazni és
b) a függő hatályú döntésben nem kell rendelkeznie a kérelmezett jog gyakorlásáról.”
47/B. § „(4a) Felügyeleti díj bevallására és megfizetésére kötelezettnek minősül
a (3) bekezdésben foglaltak szerint az, aki nem magyarországi illetékességű, de Magyarország
területén a (2) bekezdés szerinti tevékenységet végez és a 38/B. § szerinti FELIRazonosítóval rendelkezik, továbbá az állami adóhatóságnál regisztrált általános forgalmi
adóalanynak minősül.”
További, a módosítással érintett jogszabály-helyek:
 hatósági feladatok,
 közétkeztetést végezhető létesítményekre vonatkozó szabályok,
 élelmiszerlánc-biztonsági stratégia előkészítése,
 a FELIR-ben kötelezendően szereplő adatok,
 az élelmiszer-biztonság szempontjából kockázatos vállalkozások listája, a
nyilvánosságra hozandó adatok
 stb.

(A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi
szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvényt érintő módosítások a tej termékpálya
vonatkozásában nem relevánsak, a szakmaközi törvény 5. alcím címében az „a tejágazatban”
szövegrész hatályát veszti, mivel nem csak tejről, hanem friss meggyről is szól a fejezet.)
Kormányhatározatok
154/2017. (VI. 12.) Kormányrendelet a Palóc Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság „felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté
minősítéséről
A Kormány a Palóc Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt”
gazdasági társaságot a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
65. §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősíti.
Miniszteri rendeletek
31/2017. (VI. 9.) FM rendelet a belső piacon és harmadik országokban megvalósított,
mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések
támogatásáról
Az 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a belső piacon és harmadik
országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és
promóciós intézkedésekhez pályázat útján európai uniós támogatás igényelhető. A támogatással
kapcsolatos tagállami feladatokat a Magyar Államkincstár látja el. A program végrehajtására és
annak finanszírozására a Kincstár szerződést köt a pályázóval.
A pályázónak a programot végrehajtó szervezet kiválasztása céljából lefolytatott
versenyeztetési eljárás keretében – ha az nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény hatálya alá – legalább három ajánlatot kell bekérnie. A végrehajtó szervezetre
és annak kiválasztására vonatkozó dokumentumokat a Kincstár részére kell benyújtani. Előleg
igénylése esetén a pályázó legkésőbb az előlegfizetés iránti kérelem Kincstárhoz történő
benyújtásával egyidejűleg a Kincstár javára szóló biztosítékot köteles nyújtani.
33/2017. (VI. 9.) FM rendelet a jövedéki adóval és az állattenyésztési támogatásokkal
összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
A rendelet – többek között – érinti az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve
leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007.
(XII. 8.) FVM rendeletet, a módosítással a támogatási jogcímeket és a támogatható költségeket
felsoroló 1. sz. melléklet helyébe új melléklet lép.
34/2017. (VI. 9.) FM rendelet a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának
mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet és
a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó
kivételes alkalmazkodási támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 3/2017. (I. 23.)
FM rendelet módosításáról
A tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó kivételes
alkalmazkodási támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 3/2017. (I. 23.) FM rendeletet
érintő módosítás szerint:
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„Kettőshasznú fajtájú egyed vonatkozásában a kérelmező akkor jogosult az e rendelet szerinti
támogatás igénybevételére, ha az adott egyedre 2015. évtől kezdődően anyatehén támogatás
jogcímen még nem vett igénybe támogatást.”
Módosult a tejtermelők referencia-állományi adatára vonatkozó MÁK tájékoztatási határidő is,
az eddigi 2017. március 1-jéről 2017. június 15-ére.
(Tekintettel arra, hogy a változtatás a kérelembeadás június 12-i határidejének módosítását is
szükségessé tette, előkészítés alatt áll egy újabb jogszabály módosítás. Eszerint a MÁK 2017.
június 30-ig fogadja be a kérelmeket.)
Kormány határozatok
1394/2017. (VI. 28.) Kormány határozat a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
A VP4-10.1.1-16 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés felhívás keretösszege az eddigi 40
Mrd Ft-ról 67 Mrd Ft-ra emelkedik.
NÉBIH Közlemények
Már a tehenek is „szűrhetők” az ENAR-ban – avagy támogatás a tejhasznú tehén
támogatáshoz
A termeléshez kötött, szarvasmarhaféléket érintő támogatási jogcímekhez kapcsolódóan egy
újabb, a támogatás igénylését megkönnyítendő adatleválogatási lehetőséget fejlesztett ki a
NÉBIH Állattenyésztési Igazgatósága. Ez alapján a www.enar.hu oldalon regisztrált, valamint a
webENAR felhasználók részére a „Tenyészetek egyedei” menüpont alatt 2017. június 23-tól a
már meglévő, egyéb szűkítő feltételek mellett, „tehén”-re is lehetséges szűrni.
EU jogszabályok
Helyesbítés a közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK tanácsi rendelet és a közösségi
védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2868/95/EK bizottsági
rendelet módosításáról, valamint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és
formatervezési minták) fizetendő díjakról szóló 2869/95/EK bizottsági rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2015. december 16-i (EU) 2015/2424 európai parlamenti és
tanácsi rendelethez
A helyesbítés által érintett szövegrész:
„A 40/94/EK tanácsi rendelet, amelyet 2009-ben a 207/2009/EK tanácsi rendeletben,
kodifikáltak, létrehozta az Európai Unió saját védjegyoltalmi rendszerét, amely a tagállami
szinten rendelkezésre álló nemzeti védjegyrendszerek szerinti védjegyoltalmakkal
párhuzamosan az Unió szintjén biztosít védjegyoltalmat;”
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949/2017 Bizottsági Végrehajtási Rendelet az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet alkalmazására vonatkozó szabályoknak a szarvasmarhákat azonosító kód
konfigurációja tekintetében történő meghatározásáról és a 911/2004/EK bizottsági
rendelet módosításáról
Az 1760/2000/EK rendelet állapítja meg a szarvasmarhák azonosítására és nyilvántartására
vonatkozó szabályokat, amely szerint azonosító eszközként a hagyományos füljelző és az
elektronikus azonosító alkalmazható. A 653/2014/EU rendelet ezen azonosító kód
konfigurációjára vonatkozó szabályokról rendelkezik, amelyeket végrehajtási jogi aktusok
útján kell meghatározni és e tekintetben a 911/2004/EK bizottsági rendelet módosítása
szükséges a származási tagállam azonosítására szolgáló kódolt forma vonatkozásában.
A rendelet szerint a szarvasmarhákat azonosító kódot az alábbi módon kell feltüntetni az
azonosító eszközökön:
a) az azonosító kód első eleme annak a tagállamnak az országkódja, ahol az azonosító eszközt
első alkalommal felhelyezték, formája pedig a mellékletben felsorolt kétjegyű alfabetikus
kód vagy háromjegyű numerikus kód;
b) az azonosító kód második eleme egy legfeljebb 12 számjegyből álló egyedi állatazonosító
kód.
A Magyarországra érvényes azonosító kód a következő:
Tagállam
Magyarország

Kétjegyű alfabetikus kód

Háromjegyű numerikus kód

HU

348

1001/2017 EU rendelet az európai uniós védjegyről
A közösségi védjegyről szóló 40/94/EK rendelet hozta létre az Unió saját védjegyoltalmi
rendszerét, amely a tagállami szinten rendelkezésre álló, nemzeti védjegyrendszerek szerinti
védjegyoltalmakkal párhuzamosan az Unió szintjén biztosít védjegyoltalmat. E rendeletet a
207/2009/EK rendelettel kodifikálták, amely hatálybalépése óta több alkalommal jelentősen
módosításra került. Az áttekinthetőség és ésszerűség érdekében célszerűvé vált e rendeletnek is
a kodifikálása, amely az 1001/2017 EU rendelettel valósult meg.
A rendelet – többek között – az európai uniós védjegyrendszer működése, az európai uniós
védjegyoltalom megszerzése, a védjegy használata, a lajstromozási eljárás, valamint az európai
uniós együttes védjegyre és az európai uniós tanúsító védjegyre vonatkozó különös
rendelkezések vonatkozásában állapít meg szabályokat.

Jelen összefoglaló tájékoztató jellegű, nem helyettesíti a jogszabály részletes megismerését!
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