2017.
OKTÓBER

Törvények
2017. évi CXXIX. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvényi
rendelkezések módosításáról
A törvény az alábbi törvények tekintetében tartalmaz módosításokat:




A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi
LVII. törvény,
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló
2008. évi XLVII. törvény.

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII.
törvény – egyebek mellett – az alábbi részekben módosult:



A Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljáráson kívüli eljárásai.
A versenyfelügyeleti eljárás, és azon belül egyebek mellett:
 a Gazdasági Versenyhivatal hatásköre és illetékessége,
 a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályainak alkalmazása,
 eljárási bírság és az eljárás akadályozásának egyéb következményei,
 fizetési kedvezmény,
 versenytanácsi tárgyalás a határozat meghozatala előtt.
 Eljárás az Európai Uniós versenyszabályok alkalmazása során.
 A Gazdasági Versenyhivatal döntésének végrehajtása.
 A Gazdasági Versenyhivatal által indítható perek.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény a jelentős piaci erővel való visszaélés
tekintetében módosult az alábbiak szerint:
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 9. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) A 7. § megsértése miatt a Gazdasági Versenyhivatal jár el versenyfelügyeleti eljárásban, a
tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
21. §-ának megsértése esetén irányadó rendelkezések szerint.”

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló
2008. évi XLVII. törvény módosításai az uniós jogszabályi hivatkozásokat érintik, illetve
néhány fogalom került pontosításra.
2017. évi CXXXI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV.
törvény módosításáról
A módosítás – egyebek mellett – a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény 2.
paragrafusának a reklámhordozó papír fogalom meghatározására vonatkozó részét, valamint a
reklámhordozó papír termékdíjáról rendelkező 27/A. paragrafust érinti.
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Miniszteri rendeletek
51/2017. (X. 13.) FM rendelet az egyes agrártámogatások 2017. évi összegeinek
megállapításáról
A rendelet – egyebek mellett – meghatározza az egységes területalapú támogatás, az átmeneti
nemzeti tejtámogatás, valamint a termeléshez kötött közvetlen támogatások összegét.
Az egységes területalapú támogatás keretösszege 227.830.155.170 Ft, a támogatható terület
nagysága legfeljebb 4.966.738 hektár. A 2017. október 16-tól kifizethető előleg mértéke
hektáronként legfeljebb 32.110 Ft.
Átmeneti nemzeti tejtámogatás jogcímen összesen legfeljebb 10.941.471.197 Ft, azaz
történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 5,87 Ft támogatás vehető igénybe, amely
támogatás a 2017. évben kifizetésre kerül.
A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III.
13.) FM rendeletben meghatározott támogatási jogcímekre 2017. október 16. után kifizethető
előleg maximális értékei:
A

1.

9/2015. (III. 13.) FM rendeletben meghirdetett jogcím

B
Az előleg maximális
értéke (Ft)
5.236
31.859
12.757

2.
3.
4.

anyajuhtartás támogatás
anyatehéntartás támogatás
hízottbika-tartás támogatás

5.

tejhasznú tehéntartás támogatás

71.828

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

rizstermesztés támogatás
cukorrépa termesztés támogatás
zöldségnövény termesztés támogatás
ipari zöldségnövény termesztés támogatás
ipari olajnövény termesztés támogatás
extenzív gyümölcstermesztés támogatás
intenzív gyümölcstermesztés támogatás
szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatás
szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatás

158.559
100.474
60.401
41.603
51.303
51.219
85.647
36.005
16.399

36/2017. (X. 31.) NGM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet és az élelmiszer-értékesítést
kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések üzemeltetői számára az Automata
Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról szóló 20/2017. (VII. 31.) NGM
rendelet módosításáról
A rendelet elsősorban az egyes határidők vonatkozásában tartalmaz módosításokat:
 Az Automata Felügyeleti Egység telepítésére előírt 2017. november 30-i határidő
helyett az adózás rendjéről szóló törvényben az automataberendezések AFE-val való
ellátására előírt határidő.
 A kérelem benyújtási határideje 2017. augusztus 31. helyett 2017. november 17.
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 A támogatási előleggel való elszámolási határidő a „legkésőbb 2018. január 31-ig”
helyett „legkésőbb az 5. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott határidőt követő 60
napon belül”.
 Az üzemeltető adóigazolásának, illetve a rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatának
átadási határideje a „legkésőbb a felügyeleti szolgáltatói szerződés megkötését követő
8 napon belül” helyett „a felügyeleti szolgáltatói szerződés megkötését követően,
legkésőbb 2017. november 3-ig”. Ugyanitt kiegészítésre került a jogszabály azzal, hogy
a határidő elmulasztása jogvesztő.
A rendeletnek a támogatással értékesített AFE telepítésének határidejét meghatározó 6. §-a
hatályát veszítette, valamint törlésre került a korábbi rendeletből a támogatás jogosulatlan
igénybevétele esetére előírt kötbérfizetési kötelezettség.
55/2017. (XI. 6.) FM rendelet az egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó
miniszteri rendeletek módosításáról
A rendelet többek között az alábbi rendeletek tekintetében tartalmaz módosításokat:
 5/2015. (II. 19.) FM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból
finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti
nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről
 9/2015. (III. 13.) FM rendelet a termeléshez kötött közvetlen támogatások
igénybevételének szabályairól
 8/2017. (III. 2.) FM rendelet a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő
piaci jelentéstételi kötelezettségről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú
támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet
Az anyatehéntartás támogatása jogcím tekintetében módosult a támogatás igénybevételének
feltételeit tartalmazó 13.§ (6) és (6a) bekezdés, amely a havi, illetőleg összesített tejértékesítési
jelentés benyújtási kötelezettséggel rendelkező termelőket nevesíti az alábbiak szerint:
 a gazdaságából értékesített tej, illetve tejtermékek alapanyagtejre átszámított
mennyisége a kvótaév vonatkozásában nem haladja meg a 120 000 kg-ot,
 a tenyészetében tartott anyatehén nem tartozik az 1. mellékletben felsorolt fajtákhoz és
a Szarvasmarha ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban 99-es kódon „egyéb
tejhasznú”, 88-as kódon Brown Swiss, 03-as kódon Borzderes, vagy 15-ös kódon
Kosztromai fajtával bejelentett fajtához,
 tenyészete az 1. mellékletben felsorolt fajtákhoz tartozik, illetve
 tenyészete magyartarka fajtájú szarvasmarhát is tartalmaz.
A (6a) bekezdés értelmében a (6) bekezdés szerinti, a tejértékesítési jelentés benyújtására
vonatkozó támogatási feltétel teljesítésére nem kötelezett mezőgazdasági termelő esetében
a 13. § (1a) bekezdés a) pontja szerinti támogatási feltételt a 2016. támogatási év
vonatkozásában teljesítettnek kell tekinteni.
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A 2018. támogatási évtől módosul az állomány gümőkór-, brucellózis- és
leukózismentességének igazolására vonatkozó 14. § a tekintetben, hogy a korábbiaktól eltérően
az igazolást nem a termelőnek kell benyújtania, hanem azt a hatósági állatorvos vagy a járási
főállatorvos igazolja. További változás, hogy a tenyészetben lévő állomány gümőkór-,
brucellózis- és leukózismentességére vonatkozó adatokat a továbbiakban a tenyészet szerint
illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal a mezőgazdasági termelő egységes kérelme alapján a Kincstár megkeresésére,
a megkereséstől számított hatvan napon belül megküldi a Kincstár részére.
A módosított 17. § értelmében a támogatási összeg kifizetéséről a Kincstár változatlanul
a tárgyévet követő év június 30-áig hoz döntést, amely alól kivételként került nevesítésre a 13.
§ (8) bekezdése szerinti, a 2016. évi támogatási évre vonatkozóan benyújtott kérelmek közül
azon esetek, ahol a hiányosan teljesített tejértékesítési jelentésekre vonatkozóan hiánypótlásra
szólított fel a Kincstár.
A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III.
13.) FM rendelet
A rendelet – egyebek mellett – módosítja az anyatehéntartás, illetőleg a tejhasznú tehéntartás
támogatása jogcímeknél a tenyészetben lévő állomány gümőkór-, brucellózis- és
leukózismentességét igazoló adatok rendelkezésre bocsátását.
A 2018. évtől alkalmazandó módosítás értelmében az eddigiektől eltérően nem a
mezőgazdasági termelőnek kell az igazolásokat a kérelemhez mellékelni, hanem azt a tenyészet
szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal a mezőgazdasági termelő egységes kérelme alapján a Kincstár megkeresésére,
a megkereséstől számított hatvan napon belül megküldi a Kincstár részére.
A tejhasznú tehéntartás jogcímnél, amennyiben a mezőgazdasági termelő kistermelőként
kívánja igénybe venni a támogatást, akkor a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 2. melléklete szerinti igazolás
(Hatósági Állatorvosi Bizonyítvány) másolatát a támogatási kérelemhez mellékelnie kell.
A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi kötelezettségről
szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről szóló 8/2017. (III. 2.) FM rendelet
A rendelet hatálya 2019. február 28-ról 2020. február 28-ra módosul, tekintettel arra, hogy a
piacszervezési intézkedés kiterjesztése három gazdasági évig tartható fenn. Változik továbbá a
rendelet 1. és 2. számú melléklete, a jelentéstételi lapokhoz tartozó, korábban hiányos kitöltési
útmutatók javításra kerültek.
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EU jogszabályok
2017/1788/EU Bizottsági Végrehajtási Rendelet egy elnevezésnek az oltalom alatt álló
eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Ossolano
[OEM])
A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU
rendelet alapján Olaszország kérelmére az „Ossolano” (OEM – oltalom alatt álló
eredetmegjelölés) elnevezés bejegyzésre került. Az elnevezés a 668/2014/EU bizottsági
végrehajtási rendelet (3) XI. melléklete szerinti 1.3. osztályba (Sajtok) tartozó terméket jelöl.
2017/1901/EU Bizottsági Végrehajtási Rendelet egy elnevezésnek az oltalom alatt álló
eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Danbo
[OFJ])
A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU
rendelet alapján Dánia kérelmére a „Danbo” (OFJ – oltalom alatt álló földrajzi jelzés)
elnevezés bejegyzésre került, miután a bejegyzés ellen benyújtott tagállami, illetve harmadik
országbeli felszólalásokat a Bizottság megvizsgálta és nem találta bizonyítottnak. Az elnevezés
a 668/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) XI. melléklete szerinti 1.3. osztályba
(Sajtok) tartozó terméket jelöl.
2017/1919/EU Bizottsági Végrehajtási Rendelet a sovány tejpornak az (EU) 2016/2080
végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott tizenharmadik
részleges pályázati felhíváshoz kapcsolódó minimális eladási áráról
Az (EU) 2016/2080 végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott,
sovány tejpor értékesítésére irányuló tizenharmadik részleges pályázati felhívás tekintetében –
amelyre vonatkozóan a pályázatok benyújtásának határideje 2017. október 17-én járt le – a
minimális eladási ár 144,05 EUR/100 kg összegben került meghatározásra.
Jelen összefoglaló tájékoztató jellegű, nem helyettesíti a jogszabály részletes megismerését!
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