GYÜMÖLCSTERMESZTÉS
TÁMOGATÁSA
2022
A területalapú közvetlen támogatás a gyümölcstermesztők számára kiegészíthető
extenzív vagy intenzív gyümölcstermesztési támogatással a jogszabályban előírtak
szerint. Az extenzív és az intenzív gyümölcstermesztési jogcímek között nincs
átjárhatóság.

Ki jogosult a támogatásra?
Gyümölcsfélék termesztésének támogatása igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy
amely:
a. a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 5. melléklete szerinti gyümölcsöt termeszti, és
b. a támogatási kérelemmel érintett ültetvénye eléri a rendelet 5. mellékletében meghatározott telepítéskori,
hektáronkénti minimális tőszámot (extenzív ültetvény esetében a melléklet C oszlopa, intenzív ültetvény
esetében a melléklet D oszlopa szerint),
c. az egységes kérelem szankciómentes benyújtására nyitva álló határidő utolsó napján az alábbi feltételek közül
bármely kettőt teljesíti:
• az ültetvény a rendelet 5. mellékletében meghatározott életkort nem haladja meg,
• fix, telepített öntözés megléte,
• ültetvény esetében 85%-os tőszámbeállottság, és a feltételek teljesítéséről nyilatkozik.
Homogén ültetvény - legalább 95%-ban egy faj azonos vagy különböző korú egyedeiből álló ültetvény támogatható!

A területileg illetékes földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal a mezőgazdasági termelő megkeresésére, vagy a mezőgazdasági termelő egységes kérelme alapján a Kincstár megkeresésére,
a megkereséstől számított hatvan napon belül az (1) bekezdés b) és c) pontjában foglaltakról hatósági bizonyítványt állít ki, és egyidejűleg megküld a mezőgazdasági termelő és a Kincstár részére. A megkeresést legkésőbb
tárgyév június 30-áig lehet megtenni.
A hatósági bizonyítványnak tartalmaznia kell a terület azonosító adatait a tárgyévi egységes kérelemben meghatározottak szerint (blokkazonosító, parcella sorszám, helyrajzi szám, területnagyság, ültevény fajának, tőszám (db/
ha) meghatározása, ültetvény korának megnevezése, tőszámbeállottság mértékének meghatározása, fix, telepített öntözés meglétének meghatározása).
A megyei kormányhivatal a meghatározott feltételek fennállását igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása során
megkereséssel fordulhat a Kincstárhoz, az ingatlanügyi hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz,
valamint a NÉBIH-hez, továbbá figyelembe veszi
a. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 14. §-ában meghatározott adatokat;
b. az ültetvényről készített egy éven belüli ápolási jegyzőkönyvet, a telepítés évében a származási dokumentációt, valamint a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben tárolt adatokat;
c. a támogatás évére érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyt, a létesítményre vonatkozó vízjogi létesítési engedélyt, vagy a műszaki átadás dokumentációját;
d. a kötelezően elvégzendő helyszíni szemle adatait, ha a szükséges adatok nem állnak a megyei kormányhivatal rendelkezésére, vagy a hatósági bizonyítvány kiállítását megelőző egy éven belül az adott táblán nem
folytattak le hatósági helyszíni szemlét.
A megyei kormányhivatal - a helyszíni szemle lefolytatásához a NAK falugazdász-hálózatának közreműködését is
igénybe veheti.
A hektáronkénti minimális tőszám meghatározásánál a telepítési engedélyben meghatározott tőszámot kell figyelembe venni. Ha ez az adat nem áll rendelkezésre, akkor a (2) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány kiállításakor
a területen meghatározó térállás szerint számított tőszámot kell figyelembe venni.
A Kincstár az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítéséről a (2) bekezdés szerinti hatósági bizonyítványban rögzített adatok alapján dönt, amennyiben az általa lefolytatott ellenőrzések alapján a megállapított hasznosítás megegyezik az ügyfél által bejelentett hasznosítással, amennyiben eltér, akkor a Kincstár az általa lefolytatott
helyszíni ellenőrzés eredménye alapján dönt.

Milyen gyümölcsfajok támogathatóak?
Földieper (szamóca), ribiszke, egyéb ribiszke, málna, piszke, piszke törzses oltvány, szeder, tüske nélküli szeder, homoktövis, fekete bodza, alma, Körte, birs, őszibarack, nektarin, kajszibarack (sárgabarack), meggy, cseresznye, szilva, naspolya, dió, mogyoró, mandula, szelídgesztenye, áfonya, berkenye és csipkebogyó, kivi, datolyaszilva, füge.
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Mekkora a minimum támogatható terület?
A termeléshez kötött gyümölcstámogatásra való jogosultság feltétele, hogy minimum 0,3 hektáron folyjon-e növények termesztése, azonban alapfeltétel, hogy a mezőgazdasági termelő tárgyév június 9-én rendelkezzen1 hektár
minimális SAPS jogosult területtel.

Mikor és mi alapján kerül a támogatás kifizetésre?
A támogatás forintban kerül kifizetésre az ellenőrzések lezárása és a támogatás fajlagos mértékének meghatározása után, melynek határideje a tárgyévet követő év június 30-a. Az átváltási árfolyam: az Európai Központi Bank
által tárgyév október 1-jét megelőzően megállapított utolsó árfolyam.

Mekkora a rendelkezésre álló keret, a várható támogatás?
2021 és 2022-ben az extenzív ültetvények esetén a gyümölcsfélék termelésének támogatására 9,485 millió euró,
az intenzív ültetvények esetén 6,523 millió euró áll rendelkezésre. Az adott évi támogatás mértéke függ a megállapított területek nagyságától, és az átváltáskor érvényes Ft/EUR árfolyamtól, ezért konkrét támogatási összeg nem
adható meg.

Hogyan kell jelentkezni?
Termeléshez kötött támogatási kérelmét az egységes kérelem beadásával egyidejűleg kell megtenni.

A jogcímmel összefüggő fogalommagyarázat
fix, telepített öntözés: nem áttelepíthető, adott táblára, parcellára méretezett, szilárd burkolattal ellátott nyomás,
illetve szivattyú központhoz csatlakozó földalatti fő és osztóvezetékek, felszíni vagy felszín feletti, illetve lombkorona szintben rögzített szárnyvezetékek kiépítésével létrehozott, nem kiegészítő öntözést biztosító öntözéses
technológia
tőszámbeállottság: a tárgyévben az adott támogatási jogcím vonatkozásában igényelt területen a termés hozatalára képes egyedek és a telepítési engedélyben meghatározott tőszám szerinti egyedek – telepítési engedély
hiányában a területen meghatározó térállásra jellemző tőszám alapján számított egyedek – aránya
A Kincstár által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett nyomtatvány és annak adattartalma
szerinti gazdálkodási napló meghatározott oldalainak vezetése kötelező!
Felhívjuk a figyelmet, hogy az extenzív és az intenzív gyümölcstermesztési jogcímek között nincs átjárhatóság,
azaz, aki intenzív gyümölcstermesztési támogatást igényel, de nem felel meg az ültetvénye a tőszámfeltételeknek, nem kerül át extenzív támogatási keretbe, hanem elutasításra kerül az igénylése!
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