
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 me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint
 halászati tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap -
cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII.
tör vény (a to váb bi ak ban: Tv.) 81.  § (3) be kez dé sé nek
a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a föld mû ve -
lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont -
já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a követ -
kezõket ren de lem el:

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) zöld ség-gyü mölcs fel dol go zó ipa ri tá mo ga tás: a fel -

dol go zott gyü mölcs- és zöld ség ter mé kek pi a cá nak kö zös
szer ve zé sé rõl  szóló, 1996. ok tó ber 28-i 2201/96/EK ta ná -
csi ren de let (a továb biak ban: R.) 4. cik ké ben meg ha tá ro -
zott tá mo ga tás;

b) egy ség nyi tá mo ga tás: az R. 4. cikk (2) be kez dé sé ben 
meg ha tá ro zott ér ték;

c) tá mo ga tá si kü szöb ér ték: az R. 5. cikk (1) bekezdé -
sében meg ha tá ro zott mennyi ség;

d) re fe ren cia idõ szak: a 2006/2007. gaz da sá gi év;
e) ter me lõi szer ve zet: a gyü mölcs- és zöld ség ága zat

 tekintetében kü lön le ges sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról, a
2001/112/EK és a 2001/113/EK irány elv, va la mint 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 ren -
de let mó do sí tá sá ról, to váb bá a 2202/96/EK ren de let ha tá -
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lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló, 2007. szep tem ber 26-i
1182/2007/EK ta ná csi ren de let 4. és 7. cik ké ben meg ha tá -
ro zott szer ve zet.

2.  §

E ren de let sze rin ti tá mo ga tás ra azok a me zõ gaz da sá gi
ter me lõk jo go sul tak, akik:

a) a tárgy év ben kü lön jog sza bály sze rin ti egy sé ges
 területalapú tá mo ga tá si (a továb biak ban: SAPS) ké rel met
nyúj tot tak be, és ké rel mü ket a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék -
fej lesz té si Hi va tal (a továb biak ban: MVH) rész ben vagy
tel jes egé szé ben jó vá hagy ta, azaz SAPS jo go sul tak;

b) a tárgy év ben ter me lõi szer ve zet tag jai és az eb bõl
ere dõ, kü lön jog sza bály ban fog lalt kö te les sé ge i ket tel je sí -
tet ték;

c) a re fe ren cia idõ szak ban köz vet ve ter me lõi szer ve ze -
ten ke resz tül ka pott zöld ség-gyü mölcs fel dol go zó ipa ri
 támogatás figye lembe véte lével a 3.  §-ban fog lal tak alap -
ján ki szá mí tott tá mo ga tá si jo go sult ság gal ren del kez nek.

3.  §

(1) E ren de let sze rin ti tá mo ga tás for rá sa az Eu ró pai
 Mezõgazdasági Ga ran cia Alap.

(2) A tá mo ga tá si jo go sult ság ki szá mí tá sá nak mód ját
e ren de let mel lék le te tar tal maz za.
 (3) A ter me lõ nek a re fe ren cia idõ szak ban, a ter mék
 vonatkozásában ki fi ze tett tá mo ga tás te kin te té ben a fel dol -
go zott gyü mölcs- és zöld ség ter mé kek tá mo ga tá si rend -
szer e te kin te té ben a 2201/96/EK ta ná csi ren de let rész le tes
al kal ma zá si sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2003.
au gusz tus 29-i 1535/2003/EK bi zott sá gi ren de let 29. cikk
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott in for má ci ók ról, a fel dol -
go zó ipa ri tá mo ga tá sok igény be vé te lé rõl és a tá mo ga tá si
rend szer ben részt ve võ fel dol go zók je len té si és nyil ván tar -
tá si kö te le zett sé ge i rõl  szóló 12/2006. (II. 2.) MVH köz le -
mény 34. mel lék le te sze rint meg kül dött je len té sek ben sze -
rep lõ össze ge ket kell figye lembe ven ni.
 (4) Az e ren de let alap ján meg ál la pí tott tá mo ga tá si jo go -
sult ság a Tv. 9.  §-ának n) pont ja sze rin ti me zõ gaz da sá gi
va gyo ni ér té kû jog. A jo go sult sze mé lyé ben be kö vet ke zett 
vál to zás ese tén a tör té nel mi bá zis jo go sult ság ról  szóló
106/2007. (IX. 24.) FVM ren de let ben fog lal ta kat kell
meg fele lõen al kal maz ni.

4.  §

(1) A 3.  §-ban sza bá lyo zott tá mo ga tá si jo go sult ság mér -
té két az MVH hi va tal ból ál la pít ja meg min den egyes jo go -
sult vo nat ko zá sá ban.

(2) Az MVH a meg ál la pí tott jo go sult sá gok ról már ci us
31-ig vég zés ben ér te sí ti a jo go sul ta kat, il let ve az érin tett
ter me lõi szer ve ze te ket.

5.  §

(1) A ké rel met egy pél dány ban, min den év ben má jus
15-ig, kü lön ké re lem ként az MVH hon lap ján köz zé tett
for ma nyom tat vá nyon kell be nyúj ta ni. A tá mo ga tás igény -
be vé te lé re és a tá mo ga tá si ké re lem alap ján le foly ta tan dó
el já rás ra a tárgy év re vo nat ko zó SAPS jog sza bály ren del -
ke zé se it meg fele lõen al kal maz ni kell.
 (2) A tá mo ga tás igény lé sé hez az aláb bi iga zo lá so kat
kell csa tol ni:

a) a tárgy év ben a ter me lõi szer ve zet ben való tag ság és
a tag ság gal járó kö te le zett sé gek tel je sí té sé rõl  szóló iga zo -
lást, va la mint

b) egyéb, a jo go sult sá got iga zo ló ira to kat a 3.  § (4) be -
kez dé se sze rint.

6.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba.
 (2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel a fel dol go zott zöld ség-
és gyü mölcs ter mé kek tá mo ga tá si rend sze ré re vo nat ko zó
nem ze ti sza bá lyo zás ról  szóló 155/2004. (X. 22.) FVM ren -
de let 1–7.  §-ai, a 9.  §-a, va la mint a 10.  §-ának (1) be kez dé -
se ha tá lyát vesz ti.
 (3) E ren de let 6.  §-ának (2) be kez dé se a ren de let ha tály -
ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

7.  §

E ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi jog sza bá lyok vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a Ta nács 1782/2003/EK ren de le te (2003. szep tem -
ber 29.) a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó köz vet len
tá mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i nak megállapítá -
sáról és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott
tá mo ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról, to váb bá 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 ren de let mó do sí tá sá ról;

b) a Bi zott ság 1973/2004/EK ren de le te (2004. ok tó -
ber 29.) az 1782/2003/EK ta ná csi ren de let IV. és IVa. cí -
me i ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá si rend sze re ket, to váb bá
a pi hen te tett te rü let alap anyag-ter me lés re való hasz ná la tát
il le tõ en ugyan ezen ren de let al kal ma zá sá nak rész le tes sza -
bá lyo zá sá ról;
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te a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó köz vet len tá mo -
ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról és
a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott tá mo ga -
tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról  szóló, 2003. szep tem ber
29-i 1782/2003/EK ta ná csi ren de let ál tal elõ írt köl csö nös
meg fe lel te tés, mo du lá ció, va la mint in teg rált igaz ga tá si és
el len õr zé si rend szer vég re haj tá sá ra vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

Melléklet
a 22/2008. (II. 28.) FVM rendelethez

A támogatási jogosultság kiszámításának módja

x = a ter me lõk tá mo ga tá si jo go sult sá ga

a = a ter me lõ nek a re fe ren cia idõ szak ban a ter mék
vo nat ko zá sá ban ki fi ze tett tá mo ga tás össze ge

b = a re fe ren cia idõ szak ban a ter mék vo nat ko zá sá -
ban a 155/2004. (X. 22.) FVM ren de let alap ján
ki fi ze tett összes tá mo ga tás

c = a ter mék re vo nat ko zó tá mo ga tá si kü szöb ér ték
és egy ség nyi tá mo ga tás szor za ta

x = a/b * c * 1,036
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c) a Bi zott ság 796/2004/EK (2004. áp ri lis 21.) ren de le -


