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A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 21/2014. (XI. 3.) FM rendelete
a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló
129/2007. (X. 31.) FVM rendelet, valamint a cukorrépa-termelők 2013. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról
szóló 79/2013. (IX. 13.) VM rendelet módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel
egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló
129/2007. (X. 31.) FVM rendelet módosítása
1. §

A természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló
129/2007. (X. 31.) FVM rendelet [a továbbiakban: 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet] 3. § (5) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a cukorrépa-termelő két egymást követő gazdasági évben nem hasznosítja szállítási jogát saját termelés
vagy bérbeadás révén – az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint
egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendeletben [a továbbiakban:
44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet] meghatározott vis maior eseteit kivéve –, akkor szállítási jogát vagy annak
nem hasznosított arányos részét elveszíti. Az így megszűnő szállítási jogok újrakiosztásáról a CTOSZ érintett
regionális szövetsége és a kvótajogosult közösen döntenek, amelyről értesítik a Szakmaközi Állandó Bizottságot.
Amennyiben a kvótajogosult és a CTOSZ érintett regionális szövetsége a szállítási jog újrakiosztásáról nem tud
megállapodni, akkor a szállítási jog újrakiosztásáról a Szakmaközi Állandó Bizottság a jelentkező termelők szakmai
alkalmasságának figyelembevételével dönt. A szállítási jogok nyilvántartásáról a Cukor Terméktanács gondoskodik.”

2. §

A 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben fizetési kötelezettségének a kvótajogosult határidőben nem tesz eleget, az MVH a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 132. §-a, valamint
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 70. §-ának megfelelően késedelmi
pótlék megfizetésére kötelezi az érintett kvótajogosultat.”

3. §

A 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet a következő 8/A. és 8/B. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) Az a cukorrépa-termelő, aki a 2004–2005-ös, illetve a 2005–2006-os gazdasági évben a kvótajogosult
kvótájának megtermeléséhez szükséges cukorrépát termelt és hozzájárult a kvótajogosult termelési illetékének
kiegyenlítéséhez, a 2001/2002-es, a 2002/2003-as, a 2003/2004-es, a 2004/2005-ös és a 2005/2006-os gazdasági
évre vonatkozó cukorágazati termelési illetékek, a 2001/2002-es és a 2004/2005-ös gazdasági év tekintetében
alkalmazandó kiegészítő illeték kiszámításához szükséges együttható, valamint a cukorgyártók által a cukorrépaeladóknak az illetékek maximális összege és a 2002/2003-as, a 2003/2004-es és a 2005/2006-os gazdasági évre
kivetendő illetékösszeg közötti különbség alapján fizetendő összegek megállapításáról szóló, 2013. december
2-i 1360/2013/EU tanácsi rendelet alapján keletkező termelési illeték visszatérítés (a továbbiakban: visszatérítés)
érdekében az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon 2014. november 15-ig
személyesen vagy postai úton kérelmet nyújthat be a kvótajogosulthoz, a korábbi kvótajogosult – Mátra Cukor Zrt. –
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jogutódjához, valamint az Eastern Sugar Zrt. volt cukorrépa termelői esetében a Sciendum Kft.-hez (a továbbiakban
együtt: gyártó).
(2) Az (1) bekezdése szerinti kérelemnek tartalmaznia kell a cukorrépa-termelő vagy jogutódja
a) személyazonosító adatait és fizetési számlaszámát,
b) nyilatkozatát a visszatérítési igényéről, valamint
c) jogutód általi kérelmezés esetén a jogerős hagyatékátadó végzés vagy cégbírósági bejegyzés másolati példányát.
(3) A cukorrépa-termelő visszatérítési igényét a (4) és (5) bekezdésben foglaltak alapján a 2014. november 15-ig
számított mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben kell megállapítani.
(4) A kamatszámítás kezdőnapja
a) a 2004/2005-ös gazdasági év vonatkozásában 2005. október 18.;
b) a 2005/2006-os gazdasági év vonatkozásában 2007. február 24.
(5) A 2004/2005-ös gazdasági évre eső visszatérítés 2007. február 23-ig számított kamattal növelt összegéből
egyenleget kell képezni a 2005/2006-os gazdasági évre számított összeggel. A (4) bekezdés b) pontja szerinti
kamatszámítást az így képzett egyenleg összegére kell elvégezni.
(6) Visszatérítésre az a cukorrépa-termelő jogosult, aki esetében a visszatérítés kamat nélküli összege eléri az ötezer
forintot.
8/B. § (1) A Törvényben előírt nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett gyártó a 8/A. § (1) bekezdésében
foglalt határidőre beérkezett kérelmek alapján a cukorrépa-termelők, valamint a saját igényének összesítésével
számított visszatérítés összértékének kifizetésére vonatkozó kérelmét az MVH által rendszeresített és az MVH
honlapján közzétett nyomtatványon 2014. november 25-ig személyesen vagy postai úton nyújthatja be
az MVH-hoz. A Sciendum Kft. kérelme kizárólag az Eastern Sugar Zrt. volt cukorrépa termelőinek és a saját igényének
összesítésével számított visszatérítés összegét tartalmazhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyomtatvány
a) a gyártóra vonatkozó, a Törvény szerinti ügyfél-azonosító és kapcsolattartási adatokat, valamint
b) a gyártó és a cukorrépa-termelők visszatérítési igényének értékét az érintett gazdasági évek szerinti bontásban
tartalmazza.
(3) Az MVH az (1) bekezdés szerinti kérelemről legkésőbb 2014. december 31-ig döntést hoz és a forrás
rendelkezésre állását követően haladéktalanul intézkedik a visszatérítés összértékének gyártó részére történő
kifizetéséről.
(4) A gyártó a visszatérítés összegének a cukorrépa-termelőt megillető részét – a (3) bekezdés szerinti összeg fizetési
számlájára történő megérkezését követő tizenöt napon belül – köteles továbbítani a cukorrépa-termelőnek vagy
jogutódjának.
(5) A (4) bekezdés szerinti fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a gyártó által nem továbbított összeg
a Törvény 69. §-a szerinti jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.
(6) Amennyiben a gyártó a (4) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségét valamely elháríthatatlan külső okból
nem teljesíti, a 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet alapján tett bejelentését követő három munkanapon belül köteles
a visszatérítés összegének a cukorrépa-termelőt megillető részét az MVH részére visszautalni.
(7) Az MVH a 8. § szerinti helyszíni ellenőrzés keretében jogosult ellenőrizni a (4) bekezdés szerinti fizetési
kötelezettség teljesítését.”
4. §

A 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet 9. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges tagállami rendelkezéseket állapítja meg:)
„h) a Tanács 1360/2013/EU rendelete (2013. december 2.) a 2001/2002-es, a 2002/2003-as, a 2003/2004-es,
a 2004/2005-ös és a 2005/2006-os gazdasági évre vonatkozó cukorágazati termelési illetékek, a 2001/2002-es
és a 2004/2005-ös gazdasági év tekintetében alkalmazandó kiegészítő illeték kiszámításához szükséges
együttható, valamint a cukorgyártók által a cukorrépa-eladóknak az illetékek maximális összege és a 2002/2003-as,
a 2003/2004-es és a 2005/2006-os gazdasági évre kivetendő illetékösszeg közötti különbség alapján fizetendő
összegek megállapításáról.”

2. A cukorrépa-termelők 2013. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról szóló
79/2013. (IX. 13.) VM rendelet módosítása
5. §

(1) A cukorrépa-termelők 2013. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról szóló 79/2013. (IX. 13.) VM rendelet
[a továbbiakban: 79/2013. (IX. 13.) VM rendelet] 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
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„(1) E rendelet alapján a cukorrépa-termelők a 2013. és 2014. évben nemzeti kiegészítő támogatásban
részesülhetnek.
(2) A támogatás forrása a Vidékfejlesztési Minisztérium 10032000-01220191-51200002 számú, Folyó kiadások
és jövedelemtámogatások fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla. E jogcím finanszírozására
a 2013. évben összesen 1980 millió forint, a 2014. évben 1577 millió forint használható fel. A keret túligénylése
esetén a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) arányos visszaosztást alkalmaz.”
(2) A 79/2013. (IX. 13.) VM rendelet 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A 2013. és 2014. évi támogatások együttes mértéke a kvótacukor előállításához felhasznált 16%-os
cukortartalomra átszámított cukorrépa-tonnánként legfeljebb 15 euró 61 centnek megfelelő forintösszeg, és egy
hektár cukorrépa után legfeljebb 1600 euró támogatás adható az 5. § (1) bekezdése szerint benyújtott kérelmek
alapján.”
6. §

A 79/2013. (IX. 13.) VM rendelet 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az MVH a 2014. évi támogatás összegét az e rendelet alapján támogatási határozattal rendelkező ügyfelek
részére 2014. december 31-éig folyósítja.”

7. §

Hatályát veszti a 79/2013. (IX. 13.) VM rendelet 2. §-a.

3. Záró rendelkezés
8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter

A földművelésügyi miniszter 22/2014. (XI. 3.) FM rendelete
a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági
csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §

2. §

(1) A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély
összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § 3. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„3. elszámolható költség: a beszerzett tenyészsertésnek, szaporítóanyagnak, illetve eszköznek az általános forgalmi
adó összegét nem tartalmazó vételára, amelynek import tenyészsertés és import szaporítóanyag beszerzése esetén
részét képezi az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazó szállítási költség is;”
(2) Az R. 1. §-a a következő 7. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„7. szaporítóanyag: hazai és import kansperma;”
Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe
a) tenyészsertés és szaporítóanyag,
b) a sertés üzemi teljesítményvizsgálat végzéséhez szükséges eszközök,

