A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR
72/2017. (V. 16.) számú
KÖZLEMÉNYE
az intervenciós felvásárlásra szánt tejtermékek gyártóinak jóváhagyásáról
I. Az intézkedés jogszabályi alapja
Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának hatálya alá tartozó tej- és tejtermékpiaci
rendtartás szabályai értelmében intervenciós felvásárlásra kizárólag olyan üzemben gyártott
vajat, illetve sovány tejport lehet felajánlani, amely üzemet – az előállító tagállam – illetékes
kifizető ügynöksége az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állami
intervenció és a magántárolási támogatás tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2016.
május 18-i, 1238/2016/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet alapján intervenciós
tejtermék gyártására vonatkozóan jóváhagyott. Magyarországon a kifizető ügynökségi
feladatokat a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) látja el.
Jelen közlemény az intervenciós felvásárlásra szánt tejtermékek gyártóinak jóváhagyása
intézkedésben való részvétel részletes rendjét ismerteti és rendszeresíti az intézkedés
végrehajtásához szükséges nyomtatványokat.
II. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél-nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba
vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére az Egységes
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás
bejelentés szabályairól szóló mindenkor hatályos Kincstár Közlemény rendelkezései
irányadóak. A nyilvántartásba vételhez és a változás-bejelentéshez kapcsolódó
nyomtatványok
a
Kincstár
honlapján
(www.mvh.allamkincstar.gov.hu)
az
Ügyfélnyilvántartás /Hatályos ügyfél-nyilvántartási nyomtatványok és kitöltési útmutatók
menüpontban érhetők el.
A Kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplő
adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy a Kincstár ügyfélnyilvántartási rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a
nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.
III. Az intervenciós tejtermékgyártók jóváhagyásának feltételei
1. A jelen közlemény 1. számú melléklete szerinti jóváhagyási kérelmet (I0451-01
Intervenciós tejtermék gyártók - Jóváhagyási Kérelem) olyan természetes vagy jogi
személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nyújthat be, aki/amely
rendelkezik:
a) magyarországi előállítás esetén: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 28. §ában előírt ügyfél-azonosító számmal;
b) az illetékes Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatósága által kiadott érvényes működési engedéllyel, amely érvényes a tej alapú
termékek tárolására is;
c) tejtermékek gyártására vonatkozó érvényes állatorvosi EU ellenőrzési számmal.
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2. A jóváhagyást minden olyan üzem esetében külön kell kérelmezni (telephelyenként),
amely részt kíván venni intervenciós felvásárlásban, mint gyártó.
3. A jóváhagyás az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak
megállapításáról szóló 2004. április 29-i, 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet 4. cikkével összhangban történik.
4. Jóváhagyás az alábbi tevékenységekre kérhető:
a) Vaj intervenciós felvásárlás esetén a jóváhagyást kérő üzem vállalja, hogy:
- olyan folyamatos nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a nyersanyagok szállítóját
és a származás helyét, az előállított vaj mennyiségét, valamint minden egyes
gyártási tétel csomagolását, azonosítóját és kilépési dátumát;
- vaj termelését aláveti a Kincstár/kormányhivatal által végzett helyszíni
ellenőrzésnek;
- a termelés megkezdése előtt legalább két munkanappal tájékoztatja a Kincstárt az
intervenciós termelési szándékáról.
b) Sovány tejpor intervenciós felvásárlás esetén a jóváhagyást kérő üzem vállalja,
hogy:
- olyan folyamatos nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a nyersanyagok szállítóját
és származási helyét, az előállított sovány tejpor, író és savó mennyiségeit,
valamint minden egyes gyártási tétel csomagolását, azonosítóját és kilépési
dátumát;
- sovány tejpor termelését aláveti a Kincstár/kormányhivatal által végzett helyszíni
ellenőrzésnek;
- a termelés megkezdése előtt legalább két munkanappal tájékoztatja a Kincstárt az
intervenciós termelési szándékáról.
IV. Intervenciós jóváhagyási kérelem benyújtása
A jóváhagyás a jelen közlemény 1. számú melléklete (I0451-01 Intervenciós tejtermék
gyártók - Jóváhagyási Kérelem) szerinti nyomtatványon kérhető. A jóváhagyás iránti –
magyar nyelven kitöltött –kérelmet, annak mellékleteivel együtt, a Kincstár Piaci és
Nemzeti Támogatások Főosztálya részére faxon kell benyújtani, az alábbi faxszámok
valamelyikére:
(06-1)-219-4511 vagy (06-1)-219-4512
A kérelmek benyújtása folyamatos.
Hiányosan benyújtott kérelem esetén a Kincstár az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. A
hiánypótlást az arra felszólító végzésben megjelölt határidőn belül kell benyújtani a fenti
faxszámok valamelyikére.
V. Ellenőrzések
A jóváhagyási kérelem beérkezését követően a Kincstár adminisztratív és helyszíni
ellenőrzést végez. A kérelmező üzemnél végzett helyszíni ellenőrzés során megvizsgálja az
előírt nyilvántartások vezetését, a szükséges engedélyek meglétét, a műszaki felszereltséget,
valamint szakértő bevonásával laboratóriumi minőségi vizsgálat céljából mintát vesz az üzem
által előállított termékből.
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A Kincstár az intervenciós jóváhagyással rendelkező üzemben az alábbi, előre be nem
jelentett helyszíni ellenőrzéseket végzi:
a) 28 napos gyártási időszakonként legalább egy ellenőrzés, amely során ellenőrizhető

az előírt nyilvántartások vezetése és a szükséges engedélyek megléte, valamint a
műszaki felszereltség, továbbá mintavétel végezhető az üzem által előállított
termékből laboratóriumi minőség vizsgálat céljából;
b) évente legalább egy ellenőrzés, amely során ellenőrzésre kerül az előírt
nyilvántartások vezetése és a szükséges engedélyek megléte.
A Kincstár saját hatáskörben további helyszíni ellenőrzéseket rendelhet el.
VI. Jogkövetkezmények
Amennyiben a jóváhagyási kérelem beérkezését követő helyszíni ellenőrzés során
bebizonyosodik, hogy a kérelmező üzem nem, vagy nem megfelelően teljesíti az előírt
nyilvántartások vezetését, nem rendelkezik a szükséges engedélyekkel, illetve megfelelő
műszaki felszereltséggel, a jóváhagyási kérelem elutasításra kerül.
Amennyiben a helyszíni ellenőrzés hiányosságot nem tár fel, azonban az előállított termékből
vett minta nem felel meg az előírt minőségi követelményeknek, a Kincstár a minőségi hibáról
értesíti az üzemet és 10 munkanapon belül ismételt ellenőrzést végez.
1. abban az esetben, ha 10 munkanapon belül lefolytatott ismételt ellenőrzés során a

Kincstár/kormányhivatal helyszíni ellenőre hiányosságot nem tár fel, és az előállított
termékből vett minta megfelel az előírt minőségi követelményeknek, a kérelmező
üzem intervenciós jóváhagyásról szóló határozatot kap;
2. abban az esetben, ha a 10 munkanapon belül lefolytatott helyszíni ellenőrzés során

vett minta továbbra sem felel meg az előírt intervenciós minőségi követelményeknek,
a jóváhagyási kérelem elutasításra kerül. Az üzem a hiányosságok rendezése után
új jóváhagyási kérelmet nyújthat be.
Amennyiben bármely adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy a
jóváhagyással rendelkező üzem nem rendelkezik megfelelő műszaki felszereltséggel, a
jóváhagyás visszavonásra kerül. A visszavonástól számított legalább hat hónap elteltével az
érintett üzem ismételt jóváhagyási kérelmet nyújthat be. Ehhez a jelen közlemény 1. számú
melléklete (I0451-01 Intervenciós tejtermék gyártók - Jóváhagyási Kérelem) szerinti
nyomtatványon jelezni kell, hogy a kérelem ismételt jóváhagyási kérelem.
Az intervenciós jóváhagyással nem rendelkező üzem által az elutasító határozat jogerőre
emelkedése után benyújtott újabb jóváhagyási kérelem nem minősül ismételt
jóváhagyási kérelemnek.
Abban az esetben, ha bármely helyszíni vagy adminisztratív ellenőrzés során bebizonyosodik,
hogy a jóváhagyással rendelkező üzem – a vis maior esetek kivételével – nem teljesíti az
„Az intervenciós tejtermékgyártók jóváhagyásának feltételei” fejezet 4. pontjában
meghatározott követelményeket, a jóváhagyás a szabálytalanság súlyosságától függően 1-12
hónapig terjedő időszakra, felfüggesztésre kerül az érintett tevékenység vonatkozásában.
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A Kincstár nem függeszti fel a jóváhagyást abban az esetben, ha megállapítható, hogy a
szabálytalanság nem szándékosság, illetve súlyos gondatlanság következménye, és az
„Ellenőrzések” pontban foglalt ellenőrzések végrehajtásának hatékonysága tekintetében
csekély jelentőséggel bír.
Ha a kérelmező üzem a jóváhagyás feltételeinek megfelel, erről döntést kap, amely
tartalmazza az üzem intervenciós jóváhagyási számát.
VII. Kapcsolódó jogszabályok
-

-

-

-

-

-

Az élelmiszer-higiéniáról szóló 2004. április 29-i, 852/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet;
az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló
2004. április 29-i, 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;
a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a
234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló 2013. december 17-i, 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet;
a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a
234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló 2013. december 17-i, 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet;
az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állami intervenció és a
magántárolás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról
szóló 2016. május 18-i, 1240/2016/EU bizottsági végrehajtási rendelet;
az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állami intervenció és a
magántárolási támogatás tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2016. május 18-i,
2016/1238/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (Ket.);
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;
Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet;
a tej és tejtermékek piaci szabályozásáról szóló 68/2004. (IV. 29.) FVM rendelet;
az élelmiszer- előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer- higiéniai feltételeiről és
az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM
együttes rendelet;
az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis
maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.)
FM rendelet.

A felsorolt jogszabályok a mindenkor hatályos módosításaikkal együtt értelmezendőek.
Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés
merül fel, abban az esetben a jogszabályok az irányadóak.
VIII. A közlemény hatálya
Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.
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IX. A közlemény kapcsolódó mellékletei
1. számú melléklet: I0451-01 Intervenciós tejtermék gyártók - Jóváhagyási Kérelem
X. További információ
Az intézkedéssel kapcsolatos további információk megtalálhatóak a Kincstár honlapján
(www.mvh.allamkincstar.gov.hu), a „Támogatások / EU Intervenciós intézkedések /
Tejtermék
intervenció”
cím
alatt,
továbbá
tájékoztatás
kérhető
a
tejintervencio@mvh.allamkincstar.gov.hu és az ugyfelszolgalat@mvh.allamkincstar.gov.hu email címen.

Budapest, 2017. május 16.

dr. Kondra Laura
mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatásokért felelős
elnökhelyettes
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Tájékoztató
a központi költségvetésből, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai
Halászati Alapból, illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
finanszírozott támogatások kedvezményezettjeire vonatkozó információk
nyilvánosságra hozataláról
Tájékoztatom, hogy az Európai Parlament és Tanács 2013. december 17-i, a közös
agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK,
a165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1306/2013/EU rendeletének 111. cikke, valamint a
mezőgazdasági agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 24. § (2)(3) bekezdései alapján az alábbi adatok pénzügyi évre vonatkozóan évente, illetve naptári évre
vonatkozóan negyedévenként közzétételre kerülnek a Magyar Államkincstár (a továbbiakban:
Kincstár) honlapján (https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozzeteteli-listak).
I. Ügyfél-azonosító adatok
Természetes személy ügyfél esetében a Kincstár által működtetett ügyfél-nyilvántartási
rendszerben nyilvántartott
a) családi- és utónév,
b) lakóhely (település neve és postai irányítószáma).
Nem természetes személy ügyfél (gazdasági társaságok, alapítványok, egyesületek stb.)
esetében az ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott
a) elnevezése (bejegyzés szerinti teljes név),
b) székhely, telephely (település neve és postai irányítószáma).
II. Folyósított támogatásra és a támogatás jogosulatlan igénybevételére vonatkozó
adatok
1) Az ügyfél részére
a) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap terhére a pénzügyi évben teljesített kifizetések
jogcíme, összege,
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap terhére a pénzügyi évben teljesített
kifizetések - mely magában foglalja a közösségi és a nemzeti hozzájárulásokat is - jogcíme,
összege,
c) az a) és b) pontban meghatározott alapból kifizetett támogatások együttes összege, és ezek
pénzneme,
d) az Európai Halászati Alap terhére a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme, összege,
e) a központi költségvetésből a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme, összege.
2) A központi költségvetésből, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból finanszírozott
támogatásban részesülő ügyfél által jogosulatlan részvétel, valamint szabálytalanság alapján
visszafizetett támogatás összege, jogcímenként.
Tájékoztatom továbbá, hogy
- a fenti adatokat a Közösség pénzügyi érdekeinek védelme céljából a Közösség és a
tagállamok pénzügyi ellenőrző és vizsgálati szervei feldolgozhatják, azzal, hogy
tevékenységük során nem sérthetik az ügyfél személyes szabadságát és alapvető
jogait,
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-

-

az I. és II. pontban meghatározott adatok az első közzétételüktől számított két évig
kell elérhetőnek maradniuk a www.mvh.allamkincstar.gov.hu weboldalon, az Európai
Parlament és a Tanács 1995. október 24-i, a személyes adatok feldolgozása
vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló
95/46/EK irányelvnek megfelelően, az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 14. §
b) pontja alapján kezdeményezheti a valóságnak nem megfelelő személyes adat
helyesbítését, továbbá az Info tv. 15. §-a alapján kérheti, hogy a Kincstár az általa
kezelt, illetve feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása
esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről tájékoztatást adjon,
amennyiben az I. és II. pontban meghatározott adatok nyilvánosságra hozatalával
összefüggésben bármilyen jogsérelem éri, úgy annak orvoslására a Közösség és a
tagállami jogrendszer szabályai – az Info tv. 22. §-ában meghatározott bírósági
jogérvényesítés szabályai – által biztosított jogorvoslati lehetőségekkel élhet.
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