
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

28/2008. (III. 18.) FVM
rendelete

a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok
 támogatásáról

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  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  § (3) be kez dés a) pont já ban és (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  szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) és 3.  § (1) be -
kez dés b) 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:

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port: a gyü mölcs- és

zöld ség ága zat te kin te té ben 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 -
lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló, 2007. szep tem ber 26-i
1182/2007/EK ta ná csi ren de let (a továb biak ban: ta ná csi
ren de let) 7. cik ke sze rint,

b) ér té ke sí tett ter mék ér té ke: a gyü mölcs- és zöld ség -
ága zat ban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az
1182/2007/EK ren de let re vo nat ko zó vég re haj tá si sza bá -
lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2007. de cem ber 21-i
1580/2007/EK bi zott sá gi ren de let (a továb biak ban: bi zott -
sá gi ren de let) 52. cik ke sze rint,

c) el is me ré si terv: a zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso -
por tok és ter me lõi szer ve ze tek nem ze ti sza bá lyo zá sá ról
 szóló 19/2008. (II. 19.) FVM ren de let (a továb biak ban:
FVM ren de let) 4.  §-a sze rint ér ten dõ ek,
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d) köz tá mo ga tás: az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl  szóló
1997. évi CXIV. tör vény, a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej -
lesz té si 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 és az ez zel össze füg gõ
tör vénymódosításokról  szóló 2003. évi LXXIII. tör vény,
va la mint 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  szóló 2007. évi XVII. 
tör vény (a továb biak ban: Tv.) alap ján nyúj tott tá mo ga tás.

2.  §

Az e ren de let sze rin ti tá mo ga tás for rá sa a 2008. év ben a
Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2007. évi CLXIX. tör vény XII. Föld mû ve lés ügyi és
 Vidékfejlesztési Mi nisz té ri um fe je zet, 10. cím, 4. al cím,
8. jog cím cso port, 1. Egyes spe ci á lis szö vet ke ze tek (TÉSZ, 
BÉSZ) 5. ki emelt elõ irány za ta, va la mint az Eu ró pai Me zõ -
gaz da sá gi Ga ran cia Alap.

3.  §

A zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso por tok el is me ré si ter -
vük vég re haj tá sa ér de ké ben a ta ná csi ren de let 7. cikk
(3) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti mû kö dé si tá mo ga tást
ve het nek igény be a ta ná csi ren de let 7. cikk (5) be kez dé sé -
ben, va la mint a bi zott sá gi ren de let 45. cik ké ben fog lal tak -
nak meg fele lõen.

4.  §

(1) A zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso por tok el is me ré si
ter vük vég re haj tá sá hoz be ru há zá si tá mo ga tást ve het nek
igény be a ta ná csi ren de let 4. cikk (1) be kez dé sé nek d) és
e) pont ja i ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek való meg fe le lés
ér de ké ben a bi zott sá gi ren de let 46. cik ké ben fog lal tak nak
meg fele lõen.

(2) A be ru há zá si tá mo ga tás for má ja vissza nem té rí ten -
dõ tõ ke tá mo ga tás, amely nek a bi zott sá gi ren de let 49. cikk
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mér té ké hez adott és
ugyan ott sza bá lyo zott tag ál la mi hoz zá já ru lás mér té ke a
szám lá val iga zolt net tó be ru há zá si költ sé gek öt szá za lé ka.

(3) Fi gye lem mel a bi zott sá gi ren de let 60. cik ké re, a leg -
na gyobb el szá mol ha tó ki adás mér té ke új be ru há zás ese tén
az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap társ fi -
nan szí ro zá sá ban meg va ló su ló tá mo ga tá sok igény be vé te -
lé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM
ren de let alap ján köz zé tett Épí té si Nor ma Gyûj te mény nek
meg fele lõen ké szí tett költ ség ve tés-össze sí tõ sze rin ti té te -
les költ ség ve tés, vagy az ugyan azon ren de let alap ján köz -
zé tett Gép ka ta ló gus ban sze rep lõ re fe ren cia árak sze rint ke -
rül meg ha tá ro zás ra. Hasz nált be ru há zá sok és a gép ka ta ló -

gus ban nem sze rep lõ esz kö zök te kin te té ben az el is me ré si
terv ben jó vá ha gyott össze gek az irány adó ak.

(4) Hasz nált be ren de zé sek, il let ve in gat la nok ese té ben a 
bi zott sá gi ren de let 48. cik ké nek al kal ma zá sá ban a tá mo ga -
tá si összeg bõl le kell von ni az el adó vagy bár mely ko ráb bi
tu laj do nos, il let ve hasz ná ló ál tal – be ren de zés ese té ben a
meg elõ zõ hét év ben, in gat lan ese té ben a meg elõ zõ tíz év -
ben – ka pott köz tá mo ga tás össze gét.

(5) A tá mo ga tás sal meg va ló sí tott be ru há zás a ter me lõi
szer ve zet ként való el is me rés meg szer zé sét kö ve tõ öt évig
nem ide ge nít he tõ el.

5.  §

(1) A bi zott sá gi ren de let 47. cik ké ben sza bá lyo zott ké -
rel met a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal hoz
(a továb biak ban: MVH) kell be nyúj ta ni. A ké re lem be -
nyúj tá sá ra vo nat ko zó for ma nyom tat ványt és ki töl té si út -
mu ta tót az MVH a hi va ta los hon lap ján leg ké sõbb e ren -
delet ha tály ba lé pé sét kö ve tõ har minc na pon be lül te szi
köz zé.

(2) A tá mo ga tá si ké rel me ket az MVH bí rál ja el és a tá -
mo ga tást a ké re lem kéz hez vé te lé tõl szá mí tott hat hó na pon
be lül fi ze ti ki.

6.  §

(1) E ren de let alap ján nyúj tott tá mo ga tás – ide ért ve a
be ru há zá sok el is me ré si terv nek meg fe le lõ, a ter me lõ ta gok 
ál tal meg ter melt áru ér de ké ben tör té nõ hasz no sí tá -
sát – jog sze rû sé gé nek el len õr zé sé vel kap cso la tos fel ada to -
kat az MVH lát ja el.

(2) A jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás vissza fi ze -
té se te kin te té ben a Tv. 69.  §-ának ren del ke zé sei az irány -
adó ak.

7.  §

(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 be lé pé sé vel egy ide jû leg a zöld ség-
gyü mölcs ter me lõi ér té ke sí tõ szer ve ze tek tá mo ga tá sá ról
 szóló 13/2007. (III. 1.) FVM ren de let és az azt mó do sí tó
74/2007. (VII. 27.) FVM ren de let ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let 7.  §-ának (2) be kez dé se e ren de let ha tály -
ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(4) Fi gye lem mel a ta ná csi ren de let 55. cik ké nek (4) be -
kez dé sé re, a 2200/1996/EK ta ná csi ren de let 14. cik ke
alap ján elõ ze tesen el is mert ter me lõi ér té ke sí tõ szer ve ze te -
ket a ta ná csi ren de let 7. cik ké nek meg fe le lõ zöld ség-gyü -
mölcs ter me lõi cso por tok nak kell te kin te ni.
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Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a Ta nács 1182/2007/EK ren de le te (2007. szep tem ber
26.) a gyü mölcs- és zöld ség ága zat te kin te té ben 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 lyon kí vül he lye zé sé rõl,

b) a Bi zott ság 1580/2007/EK ren de le te (2007. de cem -
ber 21.) a gyü mölcs- és zöld ség ága zat ban a 2200/96/EK, a
2201/96/EK és az 1182/2007/EK ren de let re vo nat ko zó
vég re haj tá si 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
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8.  §


