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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
a „Fűtött növény- és gombaházak felmérése támogatásigényléshez” című űrlaphoz 

 

A 27/2020 (VI. 22.) AM rendelet (5) bekezdése alapján a fűthető növény- és gombaházak területe alapján 
megítélhető zöldségnövény termesztés átmeneti támogatása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara igazolá-
sán alapul. 

A támogatási kérelem 2020. július 13. és július 27. között elektronikus 
úton, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített 
elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül nyújtható be a Magyar Állam-
kincstárhoz. 

A támogatást kérelmező zöldséghajtató kertészeteknek és gombater-
mesztőknek a jelen útmutató alapján kitöltött űrlapot legkésőbb 2020. jú-
lius 15-éig kell email-en beküldeniük a NAK részére. A beküldésre a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara E-iroda felületén van lehetőség (www.nak.hu).  

Az E-irodába történő belépést követően az Üzenetek menüpont, Üzenet 
küldése ikonra kattintva az „Adategyeztetés kezdeményezése” kategória 
kiválasztása és az üzenet tárgyának a „Támogatáskérelem” megadása szük-
séges. 

Az üzenet szövegében írhatják le röviden a támogatásigénylés részleteit és 
a Csatolás gombra kattintva tölthetik fel a kitöltött kérdőívet. A kitöltött 
kérdőív elmentésekor a pdf fájl neve a kérelmező nevével megegyező le-
gyen. 

 

 

 

A beküldött adatok valódiságát a NAK illetékes megyei kollégái helyszíni szemle keretében ellenőrzik és 
hagyják jóvá a véglegesített űrlap központnak történő megküldésével. A NAK központ összesíti a beérke-
zett adatokat és a rendeletben meghatározott tartalommal az összesített adatállományt – a kérelmező 
egyidejű értesítése mellett – legkésőbb 2020. augusztus 14-éig megküldi elektronikus úton a Magyar 
Államkincstár részére.  
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A kitöltendő adatok és azok magyarázata 

Kérelmező azonosító adatai 

Kérelmező tel-
jes neve: 

A kérelmező hivatalos neve, vállalkozás esetén cégnév, magánszemély esetén a sze-
mélyi igazolványában szereplő név. Kitöltése kötelező! 

MÁK ügyfél-
azonosító: 

10 számjegyből álló azonosítószám, amit a Magyar Államkincstár biztosít és tart nyil-
ván az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben. Kitöltése köte-
lező! 

Adószám / 
adóazonosító: 

A kérelmező vállalkozás adószáma, vagy a természetes személy kérelmező esetén 
annak adóazonosító jele. (Formátuma: xxxxxxxx-y-zz vagy 8xxxxxxxxx) Kitöltése köte-
lező! 

Kapcsolattartó 
neve: 

A növény- és gombaház felmérésben és a támogatásigénylésben a kérelmező részé-
ről közreműködő személy neve. Kitöltése kötelező! 

Email cím: 
A kérelmező képviselőjének email címe, amelyet a hivatalos ügyek intézéséhez hasz-
nál. Kitöltése kötelező! 

Telefonszám: 
A kérelmező képviselőjének telefonszáma, melyet a hivatalos ügyek intézéséhez 
használ. (Formátuma: +36-xx-xxx-xxxx) Kitöltése kötelező! 

Székhely címe: 
A vállalkozás hivatalos székhelyének címe, magánszemély kérelmező esetén annak 
lakcíme. Megye kiválasztása, a többi adat kitöltése kötelező. 

 
 

Növény- és gombaházak adatai - Telephelyenként 

A rendelet szerint támogatásra jogosult az a fűthető növényház, amely olyan zöldségnövény termesz-
téssel hasznosított zárt termesztő berendezés, amely fényáteresztő burkolattal fedett, minimum 4 mé-
teres vápamagassággal, húsz Celsius fok hőmérséklet különbség áthidalására alkalmas fűtéssel rendel-
kezik és az egy szerkezeti egységbe tartozó alapterületének nagysága eléri az ezer négyzetmétert. 

 

A gombaház olyan zárt termesztő berendezés, amely szigetelt műanyag burkolattal fedett fűtéssel, klí-
maszabályozással, legalább nyolcvan százalékos páratartalom biztosítására alkalmas párásító berende-
zéssel rendelkezik, és az egy szerkezeti egységbe tartozó termesztő felületének nagysága eléri a 0,07 
hektárt. 
 

Telephely címe 
A növény- és gombaházak elhelyezkedésének pontos címe, mely a hely-
színi szemle gördülékeny lebonyolításához feltétlenül szükséges. 

Építés éve 
A termesztő ház építésének éve, az első zöldség- vagy gombakultúra te-
lepítésének éve, az építmény átadását követően. 

Borítás A termesztő ház listából kiválasztható borítása. 

Méret (m2) 
Növény- és gombaházak négyzetméterben megadott termőterülete, 
növényház esetén a növényház felületét kell beírni, a gombaház eseté-
ben pedig a gombaházban található termesztő felület méretét. 
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Vápa ↨ (m) 
A növényház vápamagasságának mérete méterben. Gombaházaknál 
nem szükséges kitölteni. 

Zöldségfaj / Fajcsoport A termesztett kultúra kiválasztása listából. 

Faj- / Fajtatípus A termesztett zöldség típusának kiválasztás listából. 

Fűtés típusa A termesztő ház listából kiválasztható fűtésének típusa. 

Termésátlag (kg/m2) Tájékoztató adat a termesztő házban átlagosan elért termésátlagról. 

2019. évi SAPS 
Be kell jelölni, amennyiben az adott telephelyen lévő termesztő ház te-
rülete szerepelt a 2019. évi SAPS támogatásigénylésben. 

HKÓD 
Amennyiben a 2019. évi SAPS kérelemben támogatott területként beje-
lölik a termesztő ház területét, akkor ki kell választani a támogatás-
igénylésben szereplő hasznosítási kódot. 

 
 
Abban az esetben, ha a kérelmezőnek egy telephelyen több mint 3 támogatásra jogosult növény- vagy 
gombaháza van, úgy a lista a következő telephely számára biztosított táblázatban folytatható, de ekkor 
ugyanazt a telephelycímet kell szerepeltetni a táblázat fejlécében. 

Amennyiben a kérelmezőnek négynél több telephelyen van jogosult növény- illetve gombaháza, vagy a 
termesztő házak száma meghaladja a tizenkettőt, úgy a fennmaradó növény- és gombaházak adatait egy 
új űrlap kitöltésével nyújthatja be. 

A fűtött növény- és gombaházak összesített területét és abból a 2019. évi SAPS támogatásban részt vett 
területek összesített méretét űrlaponként kell megadni!  

A beérkezett adatok anonim feldolgozásával a NAK Mezőgazdasági Igazgatósága elemzést készít a hazai 
fűtött növényházi zöldséghajtatásról illetve gombatermesztésről és azt a kérelmezők megadott email cí-
meire elektronikus formátumban tájékoztatásként megküldi legkésőbb 2020. szeptember 30-ig. 

Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása az űrlap végén található jelölőnégyzet bepipálásával teljesül, 
aminek hiányában a kamarai adatkezelés nem valósítható meg. Ezért kérjük erre is figyeljenek! 
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