
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

66/2008. (V. 16.) FVM
rendelete

a közösségi agrármarketing támogatások
igénybevételének szabályairól

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti 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 szó ló 2007. évi XVII. tör -
vény 81. § (4) be kez dé sé ben 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 szó ló 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 kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A támogatás célja

1. §

A tá mo ga tás cél ja a me zõ gaz da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá -
sát, fel dol go zá sát, for gal ma zá sát vég zõk pi a ci is me re te i -
nek bõ ví té se, pi a ci, pi ac ku ta tá si in for má ci ók szol gál ta tá sa
a ter me lõk ré szé re, va la mint a fo gyasz tók tá jé ko zó dá sá nak 
elõ se gí té se kö zös sé gi ag rár mar ke ting prog ra mok tá mo ga -
tá sa ré vén.

Értelmezõ rendelkezések

2. §

E ren de let al kal ma zá sá ban: 
a) me zõ gaz da sá gi ter mék: a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké -

nek a me zõ gaz da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá val fog lal ko zó
kis- és kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tá -
sok ra tör té nõ al kal ma zá sá ról és a 70/2001/EK ren de let
mó do sí tá sá ról szó ló, 2006. de cem ber 15-i 1857/2006/EK
bi zott sá gi ren de let (a to váb bi ak ban: men te sí té si ren de let)
2. cik ké nek 2. pont ja sze rin ti fo ga lom;

b) me zõ gaz da sá gi ter mé kek fel dol go zá sa: a mentesí -
tési ren de let 2. cik ké nek 3. pont ja sze rin ti te vé keny ség;

c) me zõ gaz da sá gi ter mé kek for gal ma zá sa: a mentesí -
tési ren de let 2. cik ké nek 4. pont ja sze rin ti te vé keny ség;

d) kö zös sé gi ag rár mar ke ting te vé keny ség: olyan mar -
ke ting te vé keny ség, amely túl lép a vál la la ti mar ke ting -
mun kán és egy adott ága zat, ter me lõi cso port vagy ré gió
szá má ra, azok ér de ké ben, an nak érin tett je i vel együtt mû -
köd ve vé gez mar ke ting fel ada to kat;

e) kö zös sé gi bor mar ke ting te vé keny ség: olyan ága za ti
mar ke ting-együtt mû kö dés, amely túl lép ve a vál la la ti mar -
ke ting te vé keny sé gen, egy ter me lõi cso port, bor vi dék, bor -
ré gió vagy a ma gyar bo rá szat egé sze szá má ra, az érin tet tek 
ér de ké ben, azok kal együtt mû köd ve vé gez mar ke ting fel -
ada to kat;

f) rek lá mo zá si te vé keny ség: a gaz da sá gi rek lám te vé -
keny ség rõl szó ló 1997. évi LVIII. tör vény 2. §-ának
h) pont ja sze rin ti tá jé koz ta tás;

g) ter me lõi cso port: a ter me lõi cso por tok ról szó ló
81/2004. (V. 4.) FVM ren de let sze rint mû kö dõ, elõ ze te sen
vagy vég le ge sen el is mert szö vet ke zet vagy kor lá tolt fe le -
lõs sé gû tár sa ság;

h) Bor mar ke ting Bi zott ság: a bor for ga lom ba ho za ta li
já ru lék meg fi ze té sé nek, ke ze lé sé nek és fel hasz ná lá sá nak
sza bá lya i ról szó ló 70/2007. (VII. 27.) FVM ren de let 9. §-a
sze rin ti bi zott ság.

(2) E ren de let vég re haj tá sa so rán a me zõ gaz da sá gi ter -
mé kek és élel mi sze rek föld raj zi jel zé se i nek és ere det meg -
je lö lé se i nek ol tal má ról szó ló, 2006. már ci us 20-i
510/2006/EK ta ná csi ren de let ben, a me zõ gaz da sá gi ter -
mé kek és élel mi sze rek föld raj zi jel zé se i nek és ere det meg -
je lö lé se i nek ol tal má ról szó ló 510/2006/EK ta ná csi ren de -
let vég re haj tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la -
pí tá sá ról szó ló, 2006. de cem ber 14-i 1898/2006/EK bi -
zott sá gi ren de let ben, a bor pi ac kö zös szer ve zé sé rõl szó ló,
1999. má jus 17-i 1493/1999/EK ta ná csi ren de let ben, va la -
mint a sze szes ita lok meg ha tá ro zá sá ról, meg ne ve zé sé rõl,
ki sze re lé sé rõl, cím ké zé sé rõl és föld raj zi áru jel zõ i nek
 oltalmáról, va la mint az 1576/89/EK ta ná csi ren de let ha tá -
lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló, 2008. ja nu ár 15-i
110/2008/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let ben
fog lalt fo ga lom meg ha tá ro zá so kat is al kal maz ni kell.

A támogatás célterületei

3. §

(1) E ren de let alap ján az Ag rár mar ke ting Cent rum
(a  továbbiakban: AMC) köz re mû kö dé sé vel: 

a) kö zös sé gi ag rár mar ke ting prog ra mok és 
b) a bor ter mék pá lya ese té ben kö zös sé gi bor mar ke ting

prog ra mok
mû köd nek.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott prog ra mok ke re -
té ben a kö vet ke zõ cél te rü le te ken meg va ló su ló szol gál ta tá -
sok (a to váb bi ak ban: tá mo ga tott szol gál ta tá sok) nyúj tá sá -
hoz ve he tõ igény be vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás:

a) pi ac raj utás elõ se gí té se:
aa) rész vé tel kül föl di és bel föl di szak mai vá sá ro kon és

szak ki ál lí tá so kon,
ab) kö zös sé gi mar ke ting ki ad vá nyok ké szí té se, ága za ti 

ki ad vá nyok ter ve zé se, szer kesz té se, elõ ál lí tá sa, nyomta -
tása és ter jesz té se,
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ac) ter mék pá lyák szak mai célú tá mo ga tá sa, be le ért ve
a kö zös sé gi bor mar ke ting te vé keny sé gek tá mo ga tá sát,

ad) re gi o ná lis ren dez vé nye ken való rész vé tel és szer -
ve zé si fel ada tok,

ae) kós to ló so ro za tok szer ve zé se fo gyasz tók, élel mi -
szer-elõ ál lí tók, il let ve for gal ma zók szá má ra,

af) a biz ton sá gos és egész sé ges élel mi sze rek és az élel -
mi szer-sza bá lyo zás meg is mer te té se a fo gyasz tók kal;

b) pi ac ku ta tá sok, ta nul má nyok, elem zé sek ké szí té se:

ba) pi ac ku ta tó ta nul má nyok ké szí té se az élelmiszer-
 értékesítés és -fej lesz tés va la mennyi fon tos szem pont já ra
ki ter je dõ en,

bb) szak ér tõi je len té sek ké szí té se és ki adá sa,

bc) po ten ci á lis pi a cok fel ku ta tá sa, pi ac ku ta tás és fel -
mé ré sek ké szí té se,

bd) pi a ci in for má ci ók ról sze mi ná ri u mok tar tá sa,

be) pi a ci in for má ci ó kat tar tal ma zó ki ad vá nyok ké szí té se,

bf) rek lám-, il let ve hir de té si anyag hoz ku ta tá sok ké szí -
té se;

c) kép zés, szak ta nács adás:

ca) kon fe ren ci á kon, szak mai tré nin ge ken, works ho po -
kon való rész vé tel és szer ve zé si fel ada tok vég zé se,

cb) ta nács adás;

d) rek lá mo zá si te vé keny ség.

A támogatás igénybevételének feltételei

4. §

(1) Az e ren de let sze rin ti tá mo ga tott szol gál ta tás igény -
be vé te lé re jo go sult az a me zõ gaz da sá gi ter mék elõ ál lí tá sá -
val, fel dol go zá sá val, for gal ma zá sá val fog lal ko zó ter mé -
sze tes sze mély, jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség nél -
küli gaz da sá gi tár sa ság, aki vagy amely meg fe lel az
EK-szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a kis- és kö zép vál lal ko -
zá sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ra tör té nõ al kal ma -
zá sá ról szó ló 70/2001/EK bi zott sá gi ren de let (a to váb bi ak -
ban: 70/2001/EK ren de let) I. mel lék le té ben meg ha tá ro zott 
a mik ro-, kis- és kö zép vál lal ko zá sok meg ha tá ro zá sá nak és
a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha lá -
sza ti 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 szó ló 2007. évi XVII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Tv.) sze rin ti ügy fél re giszt rá ci ós kö te le -
zett sé gé nek ele get tett. 

(2) Az e ren de let sze rin ti tá mo ga tás igény be vé te lé re
 jogosult az a ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély és jogi
sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ egyéb szer ve zet, aki vagy
amely:

a) a Tv. sze rin ti ügy fél re giszt rá ci ós kö te le zett sé gé nek
ele get tett; 

b) nyi lat ko zik, hogy a tá mo ga tás igény lé se kor:

ba) nem ren del ke zik le járt ese dé kes sé gû adó tar to zás sal 
– ki vé ve, ha az adó ha tó ság szá má ra fi ze té si ha lasz tást
vagy rész let fi ze tést en ge dé lye zett – vagy adók mód já ra
be hajt ha tó köz tar to zás sal,

bb) nincs költ ség ve té si tá mo ga tás jo go su lat lan igény -
be vé te le miatt jog erõs ha tá ro zat tal meg ál la pí tott köz tar to -
zá sa,

bc) nem áll csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si
 eljárás alatt, vagy ter mé sze tes sze mély ese tén nem áll gaz -
dál ko dá si te vé keny sé gé vel össze füg gõ vég re haj tá si el já -
rás alatt.

(3) A rek lá mo zá si te vé keny ség tá mo ga tá sá nak to váb bi
fel té te lei: 

a) az Eu ró pai Kö zös sé gen (a to váb bi ak ban: Kö zös ség)
be lü li rek lá mo zá si te vé keny ség csak ab ban az eset ben
 támogatható, ha:

aa) a rek lám kam pány az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi
 Vidékfejlesztési Alap ból (EMVA) nyúj tan dó vi dék fej -
lesz té si tá mo ga tás ról szó ló, 2005. szep tem ber 20-i
1698/2005/EK ta ná csi ren de let 32. cik ke ér tel mé ben fel ál -
lí tott kri té ri u mo kat tel je sí tõ mi nõ sé gi ter mé kek re, kö zös -
sé gi el is me rés sel ren del ke zõ meg je lö lé sek re, ol ta lom alatt
álló ere det meg je lö lé sek re (OEM), ol ta lom alatt álló föld -
raj zi jel zé sek re (OF) vagy más, a kö zös sé gi jog ér tel mé ben 
vé dett ere det meg je lö lés re, nem ze ti vagy re gi o ná lis mi nõ -
ség jel zõ cím kék re irá nyul,

ab) a rek lám nem egy vagy több meg ha tá ro zott ter mék -
elõ ál lí tó vál lal ko zás ter mé ke i re össz pon to sít, 

ac) a rek lám kam pány be tart ja az élel mi sze rek je lö lé sé -
rõl szó ló 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együt -
tes ren de let 3. §-ában fog lal ta kat, va la mint a kü lön bö zõ
ter mé kek (bor, tej ter mé kek, to jás és ba rom fi) vonatkozá -
sában a kü lön jog sza bá lyok ban meg ál la pí tott kü lön le ges
cím ké zé si sza bá lyo kat;

b) kö zös sé gi el is me rés sel ren del ke zõ meg je lö lé sek
ese té ben a ter mék ere de té re tör té nõ hi vat ko zás nak pon to -
san meg kell fe lel nie a Kö zös ség ál tal be jegy zett hivat -
kozásoknak;

c) a nem ze ti vagy re gi o ná lis mi nõ ség jel zõ cím kék ese -
té ben a ter mék ere de tét má sod la gos üze net ként sza bad
meg em lí te ni;

d) a har ma dik or szág ban vég zett rek lá mo zá si te vé -
keny ség nek meg kell fe lel nie a me zõ gaz da sá gi ter mé kek
bel sõ pi a con és har ma dik or szá gok ban tör té nõ meg is mer -
te té sé vel és pro mó ci ó já val kap cso la tos in téz ke dé sek rõl
szó ló, 2007. de cem ber 17-i 3/2008/EK ta ná csi ren de let -
nek, és nem nyújt ha tó meg ha tá ro zott vál lal ko zá sok szá -
má ra, va la mint nem ve szé lyez tet he ti más tag ál la mok ter -
mé ke i nek ér té ke sí té sét.

(4) Amennyi ben a szol gál ta tást ter me lõi cso port vagy
egyéb szer ve zet vég zi, a szol gál ta tás nyúj tá sá nak nem le -
het fel té te le a ter me lõi cso port ban vagy szer ve zet ben való
tag ság.
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A támogatás mértéke

5. §

(1) A 3. § (2) be kez dé sé nek a)–c) pont ja i ban meg ha tá -
ro zott tá mo ga tott szol gál ta tá sok ese tén a tá mo ga tás mér -
téke:

a) a me zõ gaz da sá gi ter mék elõ ál lí tá sát vég zõk ré szé re
nyúj tott szol gál ta tás ese té ben az el szá mol ha tó költ sé gek
leg fel jebb 100%-a;

b) a me zõ gaz da sá gi ter mé kek fel dol go zá sá val, for gal -
ma zá sá val fog lal ko zó vál lal ko zá sok nak nyúj tott szol gál -
ta tás ese tén a 70/2001/EK ren de let 5. cik ké nek b) pont já -
ban fog lal tak sze rint a tá mo ga tás mér té ke az el szá mol ha tó
költ sé gek leg fel jebb 50%-a.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti el szá mol ha tó költ sé gek kö -
rét a men te sí té si ren de let 15. cik ke ha tá roz za meg.

(3) A 3. § (2) be kez dé sé nek d) pont já ban em lí tett rek lá -
mo zá si te vé keny ség re, to váb bá a 3. § (2) be kez dé sé nek
a) és b) pont ja ke re té ben vég zett tá mo ga tott szol gál ta tá -
sok hoz kap cso ló dó rek lá mo zá si te vé keny sé gek re vo nat -
ko zó an:

a) a köz vet le nül nyúj tott tá mo ga tás mér té ke leg fel jebb
50%,

b) ha a rek lá mo zás ál ta lá nos jel le gû és a szó ban for gó
ter mék faj tát elõ ál lí tó összes ter me lõ hasz ná ra vá lik, a tá -
mo ga tás mér té ke el ér he ti a 100%-ot.

A pályázat benyújtása

6. §

(1) A tá mo ga tás pá lyá zat út ján ve he tõ igény be.

(2) A pá lyá za ti fel hí vást:
a) a kö zös sé gi ag rár mar ke ting prog ra mok ese té ben az

AMC a sa ját in ter ne tes hon lap ján te szi köz zé;
b) a kö zös sé gi bor mar ke ting prog ram ra vo nat ko zó an a

Bor mar ke ting Bi zott ság nak – a ren del ke zés re álló ke ret
cél te rü le tek sze rin ti fel osz tá sát, il let ve az egyes pá lyá za ti
ki írá sok ra vo nat ko zó tá mo ga tá si ke ret össze ge ket is tar tal -
ma zó – ja vas la ta alap ján az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter) jó vá ha gyá sát kö ve tõ en az
AMC a sa ját in ter ne tes hon lap ján te szi köz zé.

(3) A pá lyá za to kat az AMC-hez kell be nyúj ta ni. A pá -
lyá zat be nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár idõ el mu lasz tá sa ese -
tén iga zo lás nak nincs he lye.

(4) A be nyúj tott pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a tá mo -
gat ni kí vánt célt, a meg va ló sí tás ter ve zett mód ját, rész le tes 
költ ség kal ku lá ci ót, va la mint az igé nyelt tá mo ga tás össze -
gét.

(5) A tá mo ga tá sok hal mo zó dá sá nak el len õr zé se ér de ké -
ben a pá lyá zó nak nyi lat koz nia kell ar ról, hogy a meg je lölt
cél meg va ló sí tá sá ra a tárgy év ben mi lyen egyéb jog cí mû és 

össze gû kö zös sé gi, köz pon ti költ ség ve té si vagy ön kor -
mány za ti tá mo ga tás ban ré sze sült. Ugyan azon költ sé gek re
vo nat ko zó an a kü lön bö zõ for rás ból igény be vett össze sí -
tett tá mo ga tá sok mér té ke nem ha lad hat ja meg az 5. §-ban
meg ha tá ro zott mér té ket.

A pályázat elbírálása

7. §

(1) A pá lyá za tok ér té ke lé sé re és rang sor fel ál lí tá sá ra a
pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott szem pon tok sze rint
ke rül sor. Az ér té ke lést és a rang sor fel ál lí tá sát:

a) a kö zös sé gi ag rár mar ke ting prog ram ese té ben a mi -
nisz ter ál tal fel kért há rom ta gú szak ér tõi tes tü let vég zi,
amely nek mû kö dé sét az AMC biz to sít ja;

b) a kö zös sé gi bor mar ke ting prog ram ese té ben a
 miniszter ál tal fel kért há rom ta gú szak ér tõi tes tü let a Bor -
mar ke ting Bi zott ság ja vas la ta alap ján és be vo ná sá val vég -
zi, amely szak ér tõi tes tü let mû kö dé sét az AMC biz to sít ja.

(2) A pá lyá za to kat a be nyúj tá si ha tár idõ utol só nap ját
kö ve tõ har minc na pon be lül kell el bí rál ni.

(3) A tá mo ga tá sok kal kap cso la tos dön tést az (1) be kez -
dés sze rin ti szak ér tõi tes tü le tek ál tal fel ál lí tott rang sor
alap ján:

a) a kö zös sé gi ag rár mar ke ting prog ra mok ese té ben az
AMC;

b) a kö zös sé gi bor mar ke ting prog ram ese té ben az
AMC – a Bor mar ke ting Bi zott ság ja vas la ta alap ján és be -
vo ná sá val – hoz za meg.

(4) A tá mo ga tás ra ren del ke zés re álló for rás ki me rü lé se
ese tén a tá mo ga tá si dön tés az igé nyelt nél ke ve sebb tá mo -
ga tás meg íté lé sé re is vo nat koz hat.

(5) A tá mo ga tá si dön tés rõl – an nak meg ho za ta lát kö -
vetõ ti zen öt na pon be lül – az AMC írás ban ér te sí ti a pá -
lyázót.

(6) A tá mo ga tá si dön tés sel kap cso lat ban – an nak kéz -
hez vé te lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül – ki fo gást le het be -
nyúj ta ni a mi nisz ter hez, aki azt a kéz hez vé tel tõl szá mí tott
har minc na pon be lül bí rál ja el.

8. §

(1) A nyer tes pá lyá zó val az AMC – a tá mo ga tá si dön tés -
rõl szó ló ér te sí tés meg kül dé sét kö ve tõ har minc na pon be -
lül – tá mo ga tá si szer zõ dést köt, amely ben meg ha tá roz za a
tá mo ga tás rész le tes fel té te le it. Az AMC a tá mo ga tá si szer -
zõ dés egy pél dá nyát meg kül di a mi nisz ter nek.

(2) Pénz ügyi kö te le zett ség vál la lás csak a tárgy év ben
ren del ke zés re álló tá mo ga tá si ke ret mér té ké ig tör tén het.

(3) Az el nyert tá mo ga tás leg fel jebb 30%-os mér té ké ig
– a tá mo ga tá si szer zõ dés ben rög zí tett fel té te lek sze rint –
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elõ leg nyújt ha tó. A tá mo ga tás vég le ges el szá mo lá sa so rán
a fel vett elõ leg gel el kell szá mol ni. Az elõ leg gel tör té nõ
 elszámolás el mu lasz tá sa ese tén a jo go su lat la nul igény be
vett tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

(4) A pá lyá za ti fel hí vás ban fog lal ta kat vagy an nak a
 támogatási dön tés alap ján el fo ga dott ré szét a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben fog lal tak sze rin ti meg va ló sí tá si ha tár idõn
be lül kell tel je sí te ni.

A tá mo ga tás el szá mo lá sa

9. §

(1) A tá mo ga tott szol gál ta tás meg va ló sí tá sát kö ve tõ en
a tá mo ga tás ra jo go sult írá sos je len tést és eh hez kap cso ló -
dó an pénz ügyi el szá mo lást ké szít, amit a tá mo ga tá si szer -
zõ dés ben meg ha tá ro zott idõ pon tig meg küld az AMC-nek.
Az AMC az el szá mo lást, va la mint a jo go sult sá got a be -
nyúj tott bi zony la tok és do ku men tu mok alap ján el len õr zi
és dön tést hoz a tá mo ga tás ki fi ze té sé rõl. A kö zös sé gi bor -
mar ke ting prog ram ba tar to zó tá mo ga tá sok ese té ben a
 támogatásra jo go sult nak to váb bá szak mai je len tést is be
kell nyúj ta nia a Bor mar ke ting Bi zott ság ré szé re.

(2) A tá mo ga tás alap já nak ki szá mí tá sa a net tó költ sé gek 
alap ján tör té nik. Az ál ta lá nos for gal mi adó val (a továb -
biakban: ÁFA) nö velt költ sé gek ab ban az eset ben ve he tõk
fi gye lem be, amennyi ben a tá mo ga tott nyi lat ko zik, hogy az 
adott szol gál ta tás tá mo ga tás sal fe de zett költ sé ge i vel kap -
cso lat ban ÁFA-vissza igény lé si jo got nem ér vé nye sít.

A támogatás forrása
 

10. §

A tá mo ga tás for rá sa:
a) az ag rár mar ke ting prog ra mok ese té ben a Föld mû ve -

lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um (a to váb bi ak ban:
FVM) fe je ze ti ke ze lé sû Fo lyó ki adá sok és jövedelem-
 támogatások elõ irány zat fel hasz ná lá si ke ret szám la (szám -
la szám: 10032000-01220191-51200002); 

b) a bor mar ke ting prog ra mok ese té ben az FVM fe je ze ti 
ke ze lé sû Bor mar ke ting és mi nõ ség-el len õr zés elõ irány zat
fel hasz ná lá si szám lá ra be folyt összeg 60%-a (szám la -
szám: 10032000-01220191-51900009).

Jogkövetkezmények

11. §

(1) Az AMC a szer zõ dé sek meg kö té se kor és a támo -
gatás ki fi ze té se kor a köz be szer zé sek rõl szó ló 2003. évi
CXXIX. tör vény ben fog lal tak sze rint jár el.

(2) A tá mo ga tá si szer zõ dés ben fog lal tak be tar tá sát az
AMC el len õr zi.

(3) Amennyi ben az el len õr zés so rán meg ál la pí tást nyer,
hogy a tá mo ga tást jo go su lat la nul vet ték igény be, úgy azt
a Tv.-ben meg ha tá ro zot tak sze rin ti ka mat tal nö vel ten kell
vissza fi zet ni.

Záró rendelkezés

12. §

(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) Ez a ren de let az ag rár- és er dé sze ti ága zat ban nyúj -
tott ál la mi tá mo ga tá sok ról szó ló 2006/C 319/01. szá mú
kö zös sé gi irány mu ta tá sok, 2007–2013 ha tá lya alá tar to zó
tá mo ga tá si prog ra mot tar tal maz.

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