
34/2010. (XI. 25.) VM rendelet  

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények 
korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások 
részletes feltételeiről szóló 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet módosításáról 
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és 
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. 
törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes 
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények 
korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások 
részletes feltételeiről szóló 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § 5. 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[E rendelet alkalmazásában] 

„5. ültetvény termőre fordulásának időpontja: az az év, amikor az 1. mellékletben 
foglalt táblázat H oszlopában meghatározott időtartam elteltével a 3. melléklet szerinti 
szakmai paraméterek teljesülnek;” 

(2) Az R. 2. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[E rendelet alkalmazásában] 

„6. víztakarékos öntözési rendszer: az 1. mellékletben foglalt táblázat K oszlopában 
meghatározott öntözési követelményeknek megfelelő öntözési rendszerek.” 

2. § Az R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Az ültetvény tőszámának növeléséhez e rendelet szerinti támogatás nem vehető 
igénybe.” 

3. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Támogatás igénybevételére jogosult 

a) a mezőgazdasági termelő, ha 

aa) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. 
rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes 
meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 
2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. 
Melléklete szerinti - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) 
bekezdésének d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett - 01.2., 01.5. 
alágazatba tartozó tevékenységet végez és 

ab) a mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet 
(EUME), 

b) a zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet vagy azok leányvállalatai 

[a továbbiakban az a) és b) pont együtt: ügyfél].” 

(2) Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott feltétel nem vonatkozik 
az induló vállalkozásra. Ha az ügyfél induló vállalkozás, akkor a támogatási kérelem 



benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalnia kell, hogy legkésőbb a beruházás 
befejezését követő első teljes naptári évben megfelel az (1) bekezdés a) pont ab) 
alpontjában meghatározott feltételnek.” 

4. § (1) Az R. 6. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

[Elszámolható kiadásnak minősül a 3. célterület esetében 

a) a víztakarékos öntözési rendszer kiépítése esetén] 

„ac) a csévélő dobos mobil öntözőrendszer,” 

(2) Az R. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Az 1. célterület esetén a támogatás igénybevételének feltétele, hogy az (1) 
bekezdésben foglalt valamennyi beruházás együttesen megvalósuljon.” 

5. § Az R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell 

a) a 2010. évben benyújtott támogatási kérelmek esetén a spárgaültetvény 
kivételével a jegyző által kiadott telepítési engedélyt, 

b) a 2011. évtől kezdődően benyújtott támogatási kérelmek esetén a spárgaültetvény 
kivételével a jegyző által kiadott telepítési engedélyt, csemegeszőlő ültetvény esetén 
az MgSZH Központ által kiadott telepítési engedélyt, 

c) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes 
mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös 
piacszervezésről szóló rendelet) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi 
rendelet 123-125. cikke alapján elismert, az Irányító Hatóság által közleményben 
megjelölt zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezet (a továbbiakban: szakmaközi 
szervezet) által kiállított tagsági igazolást, 

d) a szakmaközi szervezet igazolását arról, hogy a telepítési terv szakmailag 
megalapozott, a telepíteni tervezett fajták piaci szempontból az előzetes konzultáció 
szakmai szempontrendszere szerint megfelelőek, a megrendelt szaporítóanyag a 
szállítási visszaigazolás alapján megfelel a 4. § (5) bekezdésében foglalt 
feltételeknek, valamint spárga telepítése esetében a termőhely alkalmas, 

e) csemegeszőlő-telepítés kivételével az Érdi Gyümölcs- és Dísznövény-termesztési 
Kutató- Fejlesztő Kht., a Fertődi GYKF Kht. vagy az Újfehértói Gyümölcstermesztési 
Kutató és Szaktanácsadó Kht. által kiadott termőhely alkalmasságára vonatkozó 
igazolást arról, hogy a betelepítésre kerülő tábla ökológiailag alkalmas a telepítendő 
gyümölcsfaj számára; csemegeszőlő telepítés esetén a termőhely ökológiai 
alkalmasságát a telepítési engedély igazolja, 

f) a faiskola, valamint a faiskolai lerakat igazolását a kérelemmel összhangban lévő 
vírusmentes szaporítóanyag meglétéről gyümölcsfaj, -fajta és alany szerinti 
bontásban, 

g) a jegyző határozatának másolatát, ha az ültetvénykivágás közigazgatási eljárás 
keretében történt, 

h) a kérelemben feltüntetett táblák határvonalait ábrázoló, a Mezőgazdasági Parcella 
Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet szerinti egyedi rajzzal 
ellátott blokktérképet, 



i) a 4. mellékletben meghatározott értékelési szempontok igazolására szolgáló 
dokumentumot, 

j) a Vhr. 27. § (1) bekezdés e) pontja szerinti pénzügyi tervet, vagy a Vhr. 27. § (1) 
bekezdés f) pontja szerinti pénzügyi tervet és üzleti tervet, és 

k) ha az ügyfél a 6. § (3) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységet is megvalósít, az 
elvi vízjogi vagy vízjogi létesítési engedélyt.” 

6. § Az R. a következő 14. §-sal egészül ki: 

„14. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti 
ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet 
módosításáról szóló 34/2010. (XI. 25.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító 
rendelet) megállapított 4. § (1) és (2) bekezdését, a 6. § (3) bekezdés a) pont ac) 
alpontját, valamint a 8. § (2) bekezdés a) pontját a módosító rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.” 

7. § (1) Az R. 3. mellékletében foglalt 4. táblázat A oszlop 4. pontjában a 
„Cseresznye, meggy” szövegrész helyébe a „Cseresznye” szöveg lép. 

(2) Az R. 5. mellékletében foglalt táblázat A oszlop 1. sorában a „Jégvédő-háló és 
esővédő fólia tartására alkalmas támrendszer: Betonoszlopok huzalokkal, 
süllyedésgátló lemez, oszloprögzítő anker, huzal vassodrony és csavarja, 
oszlopsapka, 30 cm hosszítás háló védelmére, oszlopsapka hosszítás nélkül 
végoszlopokra” szövegrész helyébe a „Jégvédő-háló és esővédő fólia tartására 
alkalmas támrendszer: Oszlopok huzalokkal, süllyedésgátló lemez, oszloprögzítő 
anker, huzal vassodrony és csavarja, oszlopsapka, 30 cm hosszítás háló védelmére, 
oszlopsapka hosszítás nélkül végoszlopokra” szöveg lép. 

8. § Hatályát veszti az R. 2. § 7. pontja és a 11. § (1) bekezdése. 

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a 
hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 


