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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
22/2008. (II. 28.) FVM
rendelete
az egységes területalapú támogatási rendszer alapján
támogatásra jogosult mezõgazdasági termelõknek
nyújtott, az Európai Mezõgazdasági Garancia
Alapból finanszírozott, elkülönített zöldség-gyümölcs
támogatásról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII.
törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdésének
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:
1. §
E rendelet alkalmazásában:
a) zöldség-gyümölcs feldolgozóipari támogatás: a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek piacának közös
szervezésérõl szóló, 1996. október 28-i 2201/96/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: R.) 4. cikkében meghatározott támogatás;
b) egységnyi támogatás: az R. 4. cikk (2) bekezdésében
meghatározott érték;
c) támogatási küszöbérték: az R. 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott mennyiség;
d) referencia idõszak: a 2006/2007. gazdasági év;
e) termelõi szervezet: a gyümölcs- és zöldségágazat
tekintetében különleges szabályok megállapításáról, a
2001/112/EK és a 2001/113/EK irányelv, valamint a
827/68/EGK, a 2200/96/EK, a 2201/96/EK, a
2826/2000/EK, az 1782/2003/EK és a 318/2006/EK rendelet módosításáról, továbbá a 2202/96/EK rendelet hatá-
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lyon kívül helyezésérõl szóló, 2007. szeptember 26-i
1182/2007/EK tanácsi rendelet 4. és 7. cikkében meghatározott szervezet.

(2) Az MVH a megállapított jogosultságokról március
31-ig végzésben értesíti a jogosultakat, illetve az érintett
termelõi szervezeteket.

2. §

5. §

E rendelet szerinti támogatásra azok a mezõgazdasági
termelõk jogosultak, akik:
a) a tárgyévben külön jogszabály szerinti egységes
területalapú támogatási (a továbbiakban: SAPS) kérelmet
nyújtottak be, és kérelmüket a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részben vagy
teljes egészében jóváhagyta, azaz SAPS jogosultak;
b) a tárgyévben termelõi szervezet tagjai és az ebbõl
eredõ, külön jogszabályban foglalt kötelességeiket teljesítették;
c) a referencia idõszakban közvetve termelõi szervezeten keresztül kapott zöldség-gyümölcs feldolgozóipari
támogatás figyelembevételével a 3. §-ban foglaltak alapján kiszámított támogatási jogosultsággal rendelkeznek.

(1) A kérelmet egy példányban, minden évben május
15-ig, külön kérelemként az MVH honlapján közzétett
formanyomtatványon kell benyújtani. A támogatás igénybevételére és a támogatási kérelem alapján lefolytatandó
eljárásra a tárgyévre vonatkozó SAPS jogszabály rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell.

3. §
(1) E rendelet szerinti támogatás forrása az Európai
Mezõgazdasági Garancia Alap.
(2) A támogatási jogosultság kiszámításának módját
e rendelet melléklete tartalmazza.
(3) A termelõnek a referencia idõszakban, a termék
vonatkozásában kifizetett támogatás tekintetében a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek támogatási rendszere tekintetében a 2201/96/EK tanácsi rendelet részletes
alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2003.
augusztus 29-i 1535/2003/EK bizottsági rendelet 29. cikk
(2) bekezdésében meghatározott információkról, a feldolgozóipari támogatások igénybevételérõl és a támogatási
rendszerben részt vevõ feldolgozók jelentési és nyilvántartási kötelezettségeirõl szóló 12/2006. (II. 2.) MVH közlemény 34. melléklete szerint megküldött jelentésekben szereplõ összegeket kell figyelembe venni.
(4) Az e rendelet alapján megállapított támogatási jogosultság a Tv. 9. §-ának n) pontja szerinti mezõgazdasági
vagyoni értékû jog. A jogosult személyében bekövetkezett
változás esetén a történelmi bázis jogosultságról szóló
106/2007. (IX. 24.) FVM rendeletben foglaltakat kell
megfelelõen alkalmazni.

4. §
(1) A 3. §-ban szabályozott támogatási jogosultság mértékét az MVH hivatalból állapítja meg minden egyes jogosult vonatkozásában.

(2) A támogatás igényléséhez az alábbi igazolásokat
kell csatolni:
a) a tárgyévben a termelõi szervezetben való tagság és
a tagsággal járó kötelezettségek teljesítésérõl szóló igazolást, valamint
b) egyéb, a jogosultságot igazoló iratokat a 3. § (4) bekezdése szerint.

6. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével a feldolgozott zöldségés gyümölcstermékek támogatási rendszerére vonatkozó
nemzeti szabályozásról szóló 155/2004. (X. 22.) FVM rendelet 1–7. §-ai, a 9. §-a, valamint a 10. §-ának (1) bekezdése hatályát veszti.
(3) E rendelet 6. §-ának (2) bekezdése a rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

7. §
E rendelet a következõ közösségi jogszabályok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) a Tanács 1782/2003/EK rendelete (2003. szeptember 29.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen
támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott
támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a
2019/93/EGK,
1452/2001/EK,
1453/2001/EK,
1454/2001/EK,
1868/94/EK,
1251/1999/EK,
1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a
2529/2001/EK rendelet módosításáról;
b) a Bizottság 1973/2004/EK rendelete (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá
a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát
illetõen ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról;
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c) a Bizottság 796/2004/EK (2004. április 21.) rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és
a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember
29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet által elõírt kölcsönös
megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és
ellenõrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet
a 22/2008. (II. 28.) FVM rendelethez
A támogatási jogosultság kiszámításának módja
x
a
b

c

= a termelõk támogatási jogosultsága
= a termelõnek a referencia idõszakban a termék
vonatkozásában kifizetett támogatás összege
= a referencia idõszakban a termék vonatkozásában a 155/2004. (X. 22.) FVM rendelet alapján
kifizetett összes támogatás
= a termékre vonatkozó támogatási küszöbérték
és egységnyi támogatás szorzata
x = a/b * c * 1,036
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