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Törvények
2017. évi CXL. törvény az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről
Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát
Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült
Jegyzőkönyv kihirdetéséről
A Jegyzőkönyv Magyarország vonatkozásában nemzetközi jogilag 2017. október 1-jén lépett
hatályba, amely jegyzőkönyv mellékletei kiegészítik a Stabilizációs és Társulási
Megállapodást.
Egyes tejtermék csoportok is nevesítve vannak a törvény mellékletében meghatározott azon
termékek között, amelyeknél a Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának
figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv hatálybalépésének napjától vagy ideiglenes
alkalmazásának időpontjától a mellékletben meghatározott vámkontingens-mennyiségek
keretén belül eltörlik a kivetett vámokat. Ugyancsak a melléklet tartalmazza azon termékeket,
amelyeknek Bosznia-Hercegovinába irányuló behozatalára a rögzített engedmények
vonatkoznak. A vámkontingensen felüli behozatalra az MFN váma legnagyobb kedvezményes
(MFN) vámtétel érvényes.
A 2017. évre vonatkozóan – e jegyzőkönyv hatálybalépésének vagy ideiglenes alkalmazásának
időpontjától függetlenül – a vámkontingens teljes mennyiségét alkalmazzák.
2017. évi CLIX. törvény az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény
hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról
A törvény – egyebek mellett – az alábbi törvények tekintetében tartalmaz módosító
rendelkezéseket:
 Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény
Hatályát veszti az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 45/A. § (11) bekezdése:
„(11) A meg nem fizetett állattenyésztési bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak
minősül.”

 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
Módosul az adózás rendjéről szóló törvénynek az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet
nélkül végző automata berendezés üzemeltetésével kapcsolatos 230. §-a. A módosítás szerint
az előírt kötelezettségek az eddig meghatározott időpont (2017. június 30.) helyett az
adópolitikáért felelős miniszter – későbbiekben meghirdetésre kerülő – rendeletében
meghatározott időponttól terheli az üzemeltetőt.
A módosítással egyéb, az eredeti időponttal kapcsolatos átmeneti rendelkezés hatályát veszti.
 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
A módosítással egyes költségek (közérdekű védekezés elrendelésének költsége, igazgatási
szolgáltatási díj, hatósági eljárási költségek és késedelmi pótlékok) meg nem fizetése esetén az
elmaradt költségek, díjak a továbbiakban nem minősülnek adók módjára behajtandó
köztartozásnak.
 A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény
A módosítás – egyebek mellett – az adó megállapítására vonatkozó 8.§-t érinti, azon belül is a
fizetendő adó összegének az adómegállapítási időszakban egészségmegőrző programokkal
kapcsolatban felmerült költségekkel, ráfordításokkal való csökkentését.
 A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és
a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény
A módosítással hatályát veszti a 2015. évi XCVII. törvénynek a tagsági viszonnyal nem
rendelkezők által fizetendő pénzügyi hozzájárulás ellenőrzésére vonatkozó 22. § (5) bekezdése:
„(5) A pénzügyi hozzájárulás, ha azt a kötelezett a teljesítésre nyitva álló határidőn belül nem
fizette meg, adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a mezőgazdasági
igazgatási szerv megkeresésére az állami adóhatóság szed be.”
2017. évi CLXVII. törvény az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a
Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán
megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
A felek közötti megállapodás célja többek között az áruk, szolgáltatások és tőke
kereskedelmének fokozatos liberalizálásához szükséges feltételek megteremtése, a
kereskedelem, valamint a kiegyensúlyozott gazdasági és társadalmi kapcsolatok kibővítésének
előmozdítása.
A törvény mellékletét képező 2. számú jegyzőkönyv tartalmazza a Közösségből származó
mezőgazdasági termékeknek, így a 0401-0406 áruosztályba tartozó tejtermékeknek Libanonba
irányuló behozatalára alkalmazandó intézkedéseket, valamint az egyes termékekre
meghatározott vámtételeket, minimumvámot és jövedéki adót.
A 2. számú Jegyzőkönyv Magyarország vonatkozásában 2007. január 1-től már ideiglenesen
alkalmazandó, ahogy a többi jegyzőkönyvbe foglalt intézkedés is bizonyos ideje ideiglenes
hatállyal alkalmazásra került, jelen jogszabály a megállapodás törvénybe foglalt kihirdetése.
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Kormány rendeletek
353/2017. (XI. 29.) Kormány rendelet a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti
döntésről és a 2018/2019. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító
szakképesítésekről
A jogszabály melléklete tartalmazza a támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan
támogatott szakképesítéseket (köztük a tejipari szakmunkás és tejipari szaktechnikus), valamint
ágazatokat a 2018/2019-es tanévtől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra
lebontva, illetve a korlátozottan támogatott szakképesítések és ágazatok keretszámait
fenntartónként és megyénként.
Kormány határozatok
1836/2017. (XI. 9.) Kormány határozat az egyes központi költségvetési szervek támogatási
kérelmeinek a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program és a Vidékfejlesztési Program
keretében meghirdetett felhívásokra történő benyújtásához való hozzájárulásról
A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1b)
bekezdése alapján – egyebek mellett – hozzájárul
 a Szegedi Tudományegyetem konzorciumi tagsága mellett előterjeszteni tervezett a
„Környezeti és technológiai feltételekhez való alkalmazkodás fejlesztése a hatékonyabb
tejtermelés érdekében” című, valamint
 az Állatorvostudományi Egyetem konzorciumi tagsága mellett előterjeszteni tervezett a
„Cirkuláris modellek precíziós rendszer támogatása tejtermelő gazdaságokban” című,
támogatási kérelmeknek a VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17
azonosító számú, „Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt
megvalósításához szükséges beruházás támogatása” című, gazdaságfejlesztést célzó projekt
megvalósítására irányuló felhívásra történő benyújtásához.
EU jogszabályok
2017/2186/EU Bizottsági Végrehajtási Rendelet a sovány tejpornak az (EU) 2016/2080
végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott tizennegyedik
részleges pályázati felhíváshoz kapcsolódó minimális eladási áráról
Az (EU) 2016/2080 végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott,
sovány tejpor értékesítésére irányuló tizennegyedik részleges pályázati felhívás tekintetében –
amelyre vonatkozóan a pályázatok benyújtásának határideje 2017. november 21-én járt le – a
minimális eladási ár 139,02 EUR/100 kg összegben került meghatározásra.

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