ERDŐSÍTÉS
TÁMOGATÁSA
2020
Mezőgazdasági vagy nem mezőgazdasági földterületen erdőtelepítés végrehajtásához
vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a VP5-8.1.1-16 számú, „Erdősítés
támogatása” című felhívás alapján.

Ki jogosult a támogatásra?
• A támogatásra a földterület jogszerű használója jogosult
• A kiegészítő intézkedésekhez, fenntartási (ápolási) tevékenységekhez és a kieső jövedelem pótlásához
nem igényelhető támogatás arra a területre vonatkozóan, amelyben a Magyar Állam tulajdoni
hányaddal rendelkezik.

Támogatható tevékenységek:
Kötelezően megvalósítandó, együttesen támogatható tevékenységek:
• erdőtelepítés első kivitele,
• erdőtelepítés fenntartása, ápolása,
• kieső jövedelem pótlása.
Választható, önállóan nem támogatható kiegészítő tevékenységek:
• vadkárelhárító kerítés építése,
• vadkárelhárító villanypásztor építése,
• erdőtelepítés első kivitelét megelőző padkázás,
• erdőszegély kialakítása,
• mikorrhizált csemete telepítése.
• őshonos ritka elegyfajok alkalmazása

Mekkora a minimum támogatható terület?
A legkisebb támogatható terület 0,5 hektár.

Mi a támogatás fő feltétele?
A földhasználónak rendelkeznie kell az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőtelepítési kivitelezési tervvel.

Mikor és mi alapján történik az ellenőrzés?
A jogosultsági feltételek és kötelezettségvállalások teljesítése a projekt lezárásáig ellenőrzésre kerül.
Az ellenőrzéseket – más szervek szükséges bevonása mellett – a Magyar Államkincstár végzi. A kifizetési
igénylés elbírálása az Országos Erdőállomány Adattárnak a benyújtási időszak utolsó napja szerinti aktuális
adatai alapján történik.

Hogyan kell a támogatást, illetve a kifizetést kérelmezni?
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus kitöltő programon keresztül lehet benyújtani 2016. július 20. és
2021. december 31. közötti időszakban. A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus
úton előállított, olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

Telefon: +36 1 802 61 00

E-mail: info@nak.hu

Honlap: www.nak.hu

FIATAL
MEZŐGAZDASÁGI
TERMELŐK
TÁMOGATÁSA

2020

A területalapú közvetlen támogatások kiegészíthetőek fiatal gazdálkodóknak járó
kifizetéssel. Ez a támogatás nem azonos az EMVA körébe tartozó fiatal mezőgazdasági
termelők indulásához igényelhető támogatással.

Ki jogosult a támogatásra?
Az nyújthat be támogatási igényt aki
• az első alaptámogatási kérelem (2015-től) benyújtásának évében nem idősebb 40 évesnél, és
• első alkalommal ad be egységes kérelmet, vagy
• az első kérelmét nem régebben, mint a tárgyévet megelőző négy éven belül nyújtotta be.

Csak természetes személy, vagy jogi személy is igényelheti ezt a támogatást?
Természetes személy, családi gazdaság, valamint fiatal mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt álló jogi személy is igényelheti ezt a kiegészítő támogatást.

Jogi személy esetén milyen feltételeknek kell megfelelni a támogatás igényléséhez?
Jogi személy akkor igényelheti a támogatást, ha a fiatal mezőgazdasági termelő vezető tisztségviselője a vállalatnak
és az irányítási, valamint haszon és a pénzügyi kockázatok tekintetében történő döntési jogkört egyedül gyakorolja
a szavazati arányok többségével, vagy közösen más mezőgazdasági termelőkkel.

Amennyiben a fiatal gazda jogi személy vezetőjeként és természetes személyként is jogosult
támogatásra akkor miként veheti igénybe a támogatást?
Amennyiben a fiatal gazdálkodó természetes személyként és jogi személyként is jogosult felvenni a támogatást, abban az esetben azon a jogcímen jár neki a támogatás, amelyik gazdálkodási módban korábban kezdte el
a mezőgazdasági tevékenységét. Ha ez az időpont azonos, akkor természetes személyként jogosult felvenni
a támogatást.

Mekkora területre jár a kiegészítő támogatás?
A fiatal termelőknek járó kiegészítő támogatást legfeljebb 90 hektárra tudja igénybe venni.

Milyen mértékű a támogatás?
A fiatal gazda kiegészítő támogatás összege nagyjából 20 ezer Ft/hektár.

Meddig lehet igénybe venni a kiegészítő támogatást?
A támogatást az első SAPS kérelem benyújtását követő legfeljebb 5 éven keresztül, de legfeljebb 2020. május
15-ig, az egységes kérelemben lehet igényelni. Az 5 éves jogosultsági időben le kell vonni az első egységes
kérelem benyújtása óta eltelt éveket, még ha azoknak nem is mindegyikében történt SAPS támogatás igénylés.
A támogatás elnyerését követően a hátralévő jogosultsági időben akkor is jár a fiatal gazda támogatás, ha időközben betölti a 40-ik életévét. Amennyiben tehát Ön az előző évben jogosult volt fiatal gazda támogatásra az
5 évből hátralévő jogosultsági idő végezetéig igényelheti ismét a fiatal gazda támogatás.

Hogyan igényelni a fiatal gazda támogatást?
A fiatal gazda kiegészítő támogatást az egységes kérelemben kell igényelni minden évben, amíg jogosult rá.
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„Fontos változás, hogy a gazdálkodási napló: a Magyar Államkincstár (a továbbiakban:
Kincstár) által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett nyomtatvány
és annak adattartalma szerinti napló; melyet a gazdálkodóknak vezetni kell.”

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.
A területileg illetékes földművelésügyi hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal a mezőgazdasági
termelő megkeresésére, vagy a mezőgazdasági termelő egységes kérelme alapján a Kincstár megkeresésére,
a megkereséstől számított kilencven napon belül az ültetvény telepítéskori tőszámára és a vállalt két feltétel
teljesüléséről hatósági bizonyítványt állít ki. A bizonyítványt a megyeszékhely szerinti járási hivatal egyidejűleg
megküldi a mezőgazdasági termelő és a Kincstár részére. Fontos, hogy a támogatás csak azoknak a termelőknek
kerül kifizetésre, ahol a szükséges három feltétel teljesülését a megyeszékhely szerinti járási hivatal igazolja.
A területileg illetékes járási hivatal megkeresését legkésőbb tárgyév június 30-áig lehet megtenni. A hektáronkénti
minimális tőszám meghatározásánál a telepítési engedélyben meghatározott tőszámot kell figyelembe venni.
Ha ez az adat nem áll rendelkezésre, akkor a rendelet szerinti hatósági bizonyítvány kiállításakor a területen
meghatározó térállás szerint számított tőszámot kell figyelembe venni.

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.
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 rendelkezzen
1 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?
2017 és 2020 között a gyümölcsfélék termelésének támogatására 64,959 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
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 sorolódik át extenzív támogatási keretbe, hanem elutasításra kerül az igénylése!
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HÍZOTTBIKA-TARTÁS
TÁMOGATÁSA
2020
A mezőgazdasági termelőknek 2015-től lehetőségük nyílt európai uniós forrásból
termeléshez kötötten hízottbika-tartás támogatásának igénylésére. A termeléshez
kötött támogatás mellett továbbra is, egészen 2020-ig nemzeti forrásból,
hízottbika-bázisjogosultság alapján termeléstől elválasztott támogatást is kapnak
a bázisjogosultsággal rendelkezők.

1. TERMELÉSHEZ KÖTÖTT HÍZOTTBIKA-TARTÁS TÁMOGATÁSA
Melyek a támogatás feltételei?
Támogatási igény a háziasított hímivarú szarvasmarhaféle (szarvasmarha és bivaly) után igényelhető, amelyet:
• 2019. április 1. és 2020. március 31. között
• Vágóhídon levágtak, vagy EU más tagországába, vagy EU-n kívülre exportáltak,
• a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti jelentési kötelezettségnek megfelelően, az állat vágóhídon történő
levágásának, illetve exportálásának igazolása megtörténik.
• A vágás vagy export napján betöltötte a 9 hónapos kort, és közvetlenül a vágást, vagy exportot megelőzően
legalább két hónapig az igénylő tenyészetében tartottak.
• Minimálisan támogatható létszám 1 egyed.
• Kérelmezőnek a birtokon tartási időszak első napjáig gondoskodni kell a tenyészetében lévő állatállományra
vonatkozóan a szarvasmarha-fajok egyedeinek az ENAR rendelet szerinti jelöléséről és nyilvántartásáról,
valamint az egyed tenyészetből történő kikerülésének bejelentéséről az ENAR rendelet szerinti határidőn belül.
• A Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) a kérelemben szereplő támogatható állatok tenyészetének
állattartójaként kell szerepelnie, az ügyfél-azonosító számának feltüntetésével.
Hogyan történik a támogatás igénylése?
A támogatási igényt az egységes kérelem felületén, az egységes kérelem rendeletben foglalt időpontig, tárgyév május 15-ig kell bejelenteni az igényelt állatok ENAR azonosítóinak feltöltésével. A támogatható egyedek
azonosítói letölthetőek az ENAR honlapjáról az ENAR jogosultsággal rendelkező ügyfél, és falugazdász által.

Kell-e igazolást csatolni a támogatási kérelem benyújtásánál?
Az egységes kérelem felületén nem kell csatolni dokumentumot, igazolást.
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 2021. június 30.
Az átváltási árfolyam az Európai Központi Bank által 2020. október 1-jét megelőzően megállapított utolsó árfolyam.
Mekkora a rendelkezésre álló keret, a várható támogatás?
2020-ban a hízottbika-tartás támogatására 4,244 millió euró áll rendelkezésre. A várható adott évi támogatás
mértéke függ a jogosult egyedek számától és az átváltáskor érvényes Ft/EUR árfolyamtól, ezért konkrét fajlagos
támogatási összeg nem adható meg.

2. HÍZOTTBIKA-TARTÁS TÁMOGATÁSA NEMZETI FORRÁSBÓL
Nemzeti forrásból fizetett Átmeneti Nemzeti Támogatás keretén belül, történelmi (2006. év) bázisjogosultság
alapján a mezőgazdasági termelő termeléstől elválasztott támogatásban részesül.
Melyek a támogatás feltételei?
A termeléstől elválasztott hízottbika támogatásban részesülő egy hektár SAPS jogosult területtel rendelkezzen,
és a TIR-ben állattartóként legyen nyilvántartva. Termelési kötelezettsége nincs, a 2020. szeptember 30-án
rendelkezésére álló történelmi bázis alapján vehető igénybe a támogatás.
Hogyan történik a támogatás igénylése?
A támogatást 2020-ban igényelni nem kell, a bázisjogosultsággal rendelkező termelőket a Magyar Államkincstár
határozatban értesíti. A bázisjogosultság igénylésére csak 2006-ban volt lehetőség.
Mekkora a támogatási összeg?
Az adott évi támogatási összeg külön mértékrendelet alapján kerül meghatározásra. A mértékrendelet megjelenése a későbbiekben várható.

A tájékoztató a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III.13.)
FM rendelet, 2020. április 03-án hatályos állapota, valamint az átmeneti nemzeti támogatásokról is rendelkező 5/2015. (II.19.)
FM rendelet szintén 2020. április 03-án hatályos állapota alapján készült.
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A mezőgazdasági termelőknek 2015-től lehetőségük nyílt európai uniós forrásból
termeléshez kötötten húshasznú tehéntartás támogatásának igénylésére.
A termeléshez kötött támogatás mellett továbbra is, egészen 2020-ig nemzeti
forrásból, egyéni támogatási felsőhatár alapján, a húshasznú anyatehenek után
termeléshez kötötten kapnak támogatást a jogosultsággal rendelkezők.

1. TERMELÉSHEZ KÖTÖTT HÚSHASZNÚ ANYATEHÉNTARTÁS TÁMOGATÁSA
Melyek a támogatás feltételei?
Támogatási igény a húshasznú fajtához tartozó, vagy húshasznú fajtával való keresztezésből született tehenekre,
amelyek hústermelésre szánt borjak nevelésére tartott állományhoz tartoznak, vagy nyolc hónapnál idősebb,
még nem ellett, húshasznú fajtához tartozó vagy húshasznú fajtával való keresztezésből született üszőkre
kérelmezhető.
• A birtokon tartási időszak a kérelem benyújtását követő naptól számított 6 hónap.
• A tárgyév január 1. és a birtokon tartási időszak lejárata között történt ellésekhez tartozó termékenyítéseket
a NÉBIH-hez pontosan be kell jelenteni.
• Minimálisan támogatható létszám 1 egyed.
• Amennyiben 3, vagy annál több egyed feletti a jogosult állatlétszám, 50%-ot meghaladó mértékben kell
hústermelés céljára borjakat tartani.
• A tárgyév során a tenyészetben a kérelmezett állatok legalább 30%-ának rendelkeznie kell elléssel.
• A kérelmezett állattól a birtokon tartás során született borjakat a születésük napjától kezdődően legalább
egy hónapon keresztül az anyjukkal azonos tenyészetben kell tartani.
A tenyészetben a támogatás alapjául szolgáló állatok esetén az üszők aránya a birtokon tartás teljes ideje
alatt legfeljebb 40% lehet.
• Az igénylőnek gondoskodnia kell az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet szerinti
apaállat-használatról.
• Legkésőbb május 15-ig gondoskodni kell a tenyészetben lévő állatállományra vonatkozóan a szarvasmarha
ENAR rendelet szerinti jelölésről és nyilvántartásról, valamint az adatok bejelentéséről.

• A tenyészet vonatkozásban igazolni kell, hogy az a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában gümőkor-,
brucellózis- és leukózismentes. Az adatokat, amelyek ezt igazolják, a tenyészet szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a mezőgazdasági termelő
egységes kérelme alapján a Kincstár megkeresésére, a megkereséstől számított hatvan napon belül megküldi
a Kincstár részére.
• Egy állat után az egyed élete során csak egy típusú (húshasznú anyatehén) termeléshez kötött közvetlen
támogatás vehető igénybe.
• Kiesés esetén, a birtokon tartási feltétel teljesül, amennyiben az igénylő a kiesett egyedet a kieséstől számított
hatvan napon belül a támogatási feltételeknek megfelelő egyeddel, saját költségére pótolja, és azt a pótlásra
előírt határidőt követő 15 napon belül a Magyar Államkincstárhoz elektronikus úton bejelenti, mellékelve
a kiesés okát bizonyító állatorvosi igazolást. Amennyiben a kiesés a birtokon tartás végét megelőző hatvan
napon belül történik, és a kieső állat nem kerül pótlásra, a kiesést követő 15 napon belül a megfelelő dokumentumokkal igazolva elektronikusan be kell jelenteni az eseményt a Kincstárhoz.
Hogyan történik a támogatás igénylése?
A támogatási igényt az egységes kérelem felületén 2020. május 15-ig kell bejelenteni az igényelt állatok ENAR
azonosítóinak feltöltésével. A támogatható egyedek azonosítói letölthetőek az ENAR honlapjáról az ENAR
jogosultsággal rendelkező ügyfél, és falugazdász által.
Kell-e igazolást csatolni a támogatási kérelem benyújtásánál?
Az egységes kérelem benyújtásakor nem kell csatolni mellékletet.
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 2021. június 30.
Az átváltási árfolyam: az Európai Központi Bank által 2020. október 1-jét megelőzően megállapított utolsó
árfolyam.
Mekkora a rendelkezésre álló keret, a várható támogatás?
2020. támogatási évben a húshasznú anyatehéntartás támogatására 33,008 millió euró áll rendelkezésre. A
várható adott évi támogatás mértéke függ a jogosult egyedek számától és az átváltáskor érvényes Ft/EUR
árfolyamtól, ezért konkrét támogatási összeg nem adható meg.

A tájékoztató a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III.13.)
FM rendelet, 2020. április 03-án hatályos állapota, valamint az átmeneti nemzeti támogatásokról is rendelkező 5/2015. (II.19.)
FM rendelet szintén 2020. április 03-án hatályos állapota alapján készült.
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2. ANYATEHÉN TÁMOGATÁS NEMZETI FORRÁSBÓL – Melyek a támogatás feltételei?
Nemzeti forrásból fizetett Átmeneti Nemzeti Támogatás keretén belül, egyéni támogatási felsőhatár (támogatási
jogosultság) alapján a mezőgazdasági termelő termeléshez kötött támogatásban részesül.
Melyek a támogatás feltételei?
A támogatás igénylése során az uniós forrásból fizetett termeléshez kötött támogatáshoz képest eltérő jogosultsági feltételek:
• minimálisan támogatható létszám 3 egyed,
• 2020. támogatási évben anyatehéntartás termeléshez kötött támogatására az a mezőgazdasági termelő
jogosult, akinek a gazdaságából - Magyarország területén található összes termelőegységéből értékesített
tej, illetve tejtermékek alapanyagtejre átszámított mennyisége az elektronikusan benyújtott tejértékesítési
nyilatkozat alapján nem haladja meg a 120 000 kg-ot a tárgyévet megelőző év április 1. és a tárgyév március
31. közötti időszakra vonatkozóan, vagy meghaladja a 120 000 kg-ot, és a támogatási kérelemben feltüntetett összes állatát tejtermelést nem folytató tenyészetben tartja, és azok a tárgyévet megelőző év április
1-jétől nem állnak tejtermelés ellenőrzés alatt, továbbá vállalja, hogy azokat a továbbiakban tejtermelésre
nem hasznosítja.
• 2020. évben a mezőgazdasági termelő ÁNT igénylése esetén a tárgyévet megelőző év április 1. és a tárgyév
március 31. közötti időszakra vonatkozó, havi bontású adatokat tartalmazó tejértékesítési jelentést köteles
benyújtani, a tárgyévre vonatkozó támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban, elektronikus
úton, ügyfélkapun keresztül, az egységes kérelem felületén, a jogcím igénylésével egyidejűleg.
Hogyan történik a támogatás igénylése?
A támogatási kérelmet az uniós forrásból fizetett támogatás igénylésével egyidejűleg, az egységes kérelem
felületén kell benyújtani.
Mekkora a támogatási összeg?
Az adott évi támogatási összeg külön mértékrendelet alapján kerül meghatározásra. A mértékrendelet megjelenése a későbbiekben várható.

A tájékoztató a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III.13.)
FM rendelet, 2020. április 03-án hatályos állapota, valamint az átmeneti nemzeti támogatásokról is rendelkező 5/2015. (II.19.)
FM rendelet szintén 2020. április 03-án hatályos állapota alapján készült.
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IPARI CÉLÚ FÁS SZÁRÚ
ÜLTETVÉNYEK
TELEPÍTÉSE

2020

Mezőgazdasági vagy nem mezőgazdasági földterületen ipari célú fás szárú ültetvény
telepítésének végrehajtásához vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a VP
5-8.1.1-16 számú „erdősítés támogatása” című felhívás alapján.

Ki jogosult a támogatásra?
• A támogatásra a földterület jogszerű használója jogosult.
• A kiegészítő tevékenységekhez nem igényelhető támogatás arra a területre vonatkozóan, amelyben a Magyar
Állam tulajdoni hányaddal rendelkezik.

Milyen tevékenységek támogathatóak?
Kötelezően megvalósítandó, együttesen támogatható tevékenységek:
• ipari célú fás szárú ültetvény telepítése, (ültetvény fenntartása legalább 5, legfeljebb 20 évig)
Választható, önállóan nem támogatható kiegészítő tevékenységek:
• vadkárelhárító kerítés építése,
• vadkárelhárító villanypásztor építése.

Mekkora a minimum támogatható terület?
A legkisebb támogatható terület 0,5 hektár.

Mi a támogatás fő feltétele?
Az ültetvénytelepítéshez támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha a támogatási
kérelem benyújtásakor a jogszerű földhasználóként rendelkezik az erdészeti hatóság által kiállított hiánytalan
telepítési bejelentés beérkezéséről szóló igazolással.

Mikor és mi alapján történik az ellenőrzés?
A jogosultsági feltételek és kötelezettségvállalások teljesítése a projekt lezárásáig ellenőrzésre kerül.
• a támogatási kérelemre, valamint a vis maior kérelemre vonatkozóan adminisztratív ellenőrzés,
• a kifizetési igénylésre vonatkozóan adminisztratív ellenőrzés, valamint kiválasztás esetén helyszíni
ellenőrzés keretében
Az ellenőrzéseket – más szervek szükséges bevonása mellett – a Magyar Államkincstár végzi.

Hogyan kell a támogatást, illetve a kifizetést kérelmezni?
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus kitöltő programon keresztül lehet benyújtani 2016. július 20. és
2021. december 31. közötti időszakban.
A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton előállított, olvasható formában kell
csatolni a kérelemhez.
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KISTERMELŐI
TÁMOGATÁSI
RENDSZER

2020

A kistermelői támogatási rendszer a közvetlen támogatások helyett jelent a kisebb
területen gazdálkodóknak egy könnyen átlátható, kevesebb adminisztrációval járó,
kiszámítható támogatási formát.

Ki jogosult a támogatásra?
Az a gazdálkodó, aki
• 2015-ben területalapú támogatást igényelt
• 2015. augusztus 17-ig belépett a kistermelői támogatási rendszerbe
• a támogatási időszak minden évében a 2015. évben igényelt, támogatható területénél nem kisebb támogatható
területet használ és azon mezőgazdasági tevékenységet végez

Mekkora a támogatás összege?
A támogatás mértéke a termelő 2015. évi kistermelői támogatási kérelme alapján megállapított legalább 500
és legfeljebb 1250 euró közötti összeg.

Melyek a 2020. évi támogatás feltételei?
Támogatási kérelmet az a gazdálkodó adhat be,
• aki a 2015. évben beadott támogatási kérelemét nem vonta vissza
• akinek 2015-ben támogatható területe volt és a támogatható területe nem változott
• aki az előző években nem jelezte a kistermelői támogatási rendszerből való kilépési szándékát
• elhunyt ügyfél esetén a jogerős hagyatékátadó végzés szerinti örökös (FONTOS! A kistermelői támogatási
rendszerben való részvételi jogot egy személy örökölheti.)

Jogosult-e további támogatásra a kistermelői támogatási rendszer tagja?
Az egyösszegű kistermelői támogatás csak a SAPS, a zöldítés, a fiatal gazda és a termeléshez kötött támogatások összegét helyettesíti. Ezen felül minden egyéb támogatásra (pl.átmeneti nemzeti támogatás, deminimis,
állatjólét) továbbra is pályázhat a gazdálkodó.

Milyen előnyökkel jár a rendszerbe való belépés?
Kedvesebb adminisztráció, kevesebb ellenőrzés. A zöldítés követelményei alól mentesül, de a zöldítésért járó
összegre jogosult (amely az egyösszegű támogatás kalkulációjakor beszámításra kerül). A kölcsönös megfeleltetés szabályai elleni vétség esetén a támogatása nem csökkenthető (egyéb hatósági szankció azonban
lehetséges). Amennyiben 2015-ben fiatal gazdálkodónak számított, ezt a kiegészítő támogatást mindvégig
élvezheti, amíg a rendszer tagja.

Hogyan kell a támogatást igényelni?
A támogatás kizárólag elektronikus úton az egységes kérelem kitöltő felületen keresztül igényelhető az adott
évi egységes kérelem benyújtásának megfelelő időszakban.
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NATURA 2000
ERDŐ TÁMOGATÁSA
2020
A VP4-12.2.1-16 számú „NATURA 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz
nyújtandó támogatás” című pályázati felhívás célja a jogszabályi előírások
betartásával járó többletköltség, valamint bevételkiesés kompenzációja az
erdőgazdálkodók számára.

Ki jogosult a támogatásra?
Az a gazdálkodó, aki a MePAR-ban és az Országos Erdőállomány Adattárban lehatárolásra került NATURA 2000
erdőterületen folytat erdőgazdálkodást, és az erdészeti hatóság nyilvántartásba vette, és rendelkezik jogerős
erdő-, vagy erdőtelepítési kivitelezési tervvel.
Nem jogosult támogatásra: az önkormányzat, költségvetési szerv, valamint az a gazdálkodó szervezet, amelyben
a Magyar Állam tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja az 50%-ot.

Mekkora a minimum támogatható terület?
A minimum támogatott terület 1 ha, a támogatással érintett egyes erdőrészletek területe pedig minimum 0,25 ha.
A támogatást az érintett erdőrészletek teljes területére kell igényelni.

Mely erdőrészletek nem támogathatóak?
• A támogatási időszakra vonatkozóan jogerős erdőgazdálkodási bírsággal sújtott terület, ha a bírságolt cselekmény az erdőrészlet állapotát megváltoztatta.
• A közösségi jelentőségű fajok tömeges pusztulása, vagy a NATURA 2000 terület helyreállíthatatlan károsodása miatt természetvédelmi bírsággal sújtott erdőterület.
• Az Országos Erdőállomány Adattárban erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületként
nyilvántartott terület.

Melyek a támogatás alapfeltételei?
Be kell tartani az erdőtervben, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben
a NATURA 2000 erdőterületre meghatározott előírásokat.
A gazdaság teljes területén be kell tartani a kölcsönös megfeleltetés részét képezően
• az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU rendelet VI. Címében foglalt előírásokat,
• 50/2008. (IV. 24.) FVM rendeletben meghatározott előírásokat,
Továbbá teljesíteni kell a monitoring adatszolgáltatási kötelezettséget, és a támogatói okirat kézhezvételét követően
a Vidékfejlesztési Program keretében szervezett NATURA 2000 erdő képzésen részt kell venni.
Nem kell azonban a képzésen részt vennie azon támogatást igénylőnek, aki az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program (továbbiakban: ÚMVP) keretében Natura 2000 erdőterületen történő gazdálkodáshoz nyújtandó
kompenzációs támogatáshoz kapcsolódóan képzési kötelezettségét teljesítette. A nem természetes személy
támogatást igénylő abban az esetben is mentesül e kötelezettség alól, amennyiben jogelődje az ÚMVP időszakban a fenti kötelező képzést teljesítette, feltéve, hogy a jogutódlás átalakulással, avagy egyesüléssel történt.

Mikor és mi alapján történik az ellenőrzés?
Az adott évi egységes kérelem rendelkezései alapján évente történnek ellenőrzések. Az ellenőrzéseket – más
szervek szükséges bevonásával – a Magyar Államkincstár végzi, az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő
adatoknak az egységes kérelem benyújtás időszak utolsó napja szerinti aktuális állapota alapján.

Hogyan kell a támogatást igényelni?
A támogatás időszaka egy naptári év. A támogatási kérelmet 2016. január 1. és 2020. december 31. közötti
időszakban évente az egységes kérelem részeként lehet benyújtani.
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ÖKOLÓGIAI
GAZDÁLKODÁS
TÁMOGATÁSA

2020

A VP4-11.1-11.2.-15 (ÖKO 2015) és a VP4-11.1.-11.2.-18 (ÖKO 2018) számú „Ökológiai
gazdálkodásra való áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartásának támogatása” című
pályázati felhívások célja az ökológiai gazdálkodás előírásainak betartásával járó
többletköltség kompenzációja a gazdálkodók számára.

Ki jogosult a támogatásra?
Azok az aktív mezőgazdasági termelők, akik legalább a kötelezettségvállalás 5 éves időtartama alatt az ökológiai
gazdálkodás minősítési előírásainak megfelelő gazdálkodást folytatnak szántó-, gyep-, illetve ültetvény földhasználati kategóriába tartozó területeken. Az átállási időszakok szántóföldi és gyep földhasználati kategória
esetében 2 egymást követő év, ültetvény földhasználati kategória esetében 3 egymást követő év. Az átállási
időszakok meghosszabbítása nem lehetséges.

Mekkora a minimum támogatható terület?
Minimum 1 hektár, azzal a megkötéssel, hogy a legkisebb táblaméret eléri a legalább 0,25 hektárt.

Mi a támogatás feltétele? (Kötelezettségvállalások)
• A gazdálkodó a kötelezettségvállalás első napjától kezdve az ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak
megfelelően gazdálkodik a támogatásba bevitt területein.
• Be kell tartani a Kölcsönös Megfeleltetés előírásait, valamint a növényvédőszer-használatra vonatkozó
minimumkövetelményeket.
• A gazdálkodási napló papír vagy elektronikus úton való naprakész vezetése. WebGN benyújtás a tárgyévet
követő január 1. és január 31. között a NÉBIH részére.
• Az átálló területre támogatást igénylőnek képzésen kell részt vennie. (Nem természetes személy igénylő esetén
a vezető tisztségviselőnek, képzésre kijelölt alkalmazottnak vagy tagnak, családi gazdaság esetében
a családi gazdaság vezetőjének vagy a családi gazdaság tagjának kell a képzésen részt vennie).

FIGYELEM!
Különbség a két ÖKO felhívás között a gyep földhasználati kategóriában, hogy míg az ÖKO 2015 megengedi
a bérlegeltetést az állategység (ÁE) számításhoz, addig az ÖKO 2018 nem. Így az ÖKO 2018-ban legeltetés
kapcsán az ÁE azok alapján a legeltethető állatok alapján kerül meghatározásra, amelyek esetében a gazdálkodó
tartóként szerepel a TIR-ben.

Mikor és mi alapján történik az ellenőrzés?
Az adott évi egységes kérelem, vonatkozó rendelkezései alapján évente történnek adminisztratív és fizikai ellenőrzések. A jogosultsági feltételek és a kötelezettségvállalások teljesítésének vonatkozásában az ellenőrzéseket
a Magyar Államkincstár végzi, amelybe külön jogszabály, illetve megállapodás alapján más szervezeteket is bevonhat.

Hogyan kell a kifizetési igényt benyújtani?
A kifizetési igényeket az adott évi egységes kérelemben kell benyújtani.

Telefon: +36 1 802 61 00

E-mail: info@nak.hu

Honlap: www.nak.hu

SZEMES ÉS SZÁLAS
FEHÉRJE-TAKARMÁNY
NÖVÉNY TERMESZTÉS
TÁMOGATÁSA

2020

„Fontos változás, hogy a gazdálkodási napló: a Magyar Államkincstár (a továbbiakban:
Kincstár) által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett nyomtatvány
és annak adattartalma szerinti napló; melyet a gazdálkodóknak vezetni kell.”

Milyen fehérjenövény fajok támogathatóak?
Szemes fehérjetakarmány-növények: szójabab, lóbab, édes csillagfürt mag (fehér, sárga vagy kék virágú),
csillagfürt takarmánycélra (fehér, sárga vagy kék virágú), száraz (sárga) borsó, csicseri borsó, takarmányborsó
(tavaszi és őszi vetésű), mezei borsó.
Szálas fehérjetakarmány-növények: lucerna, lucerna erjesztett takar mány, lucerna zöldtakarmány, komlós lucerna, sárkerep lucerna, tarkavirágú lucerna, lucerna (vetőmag célra), bíborhere, fehérhere, korcshere, vöröshere,
alexandriai here, legány féle keverék, borsós kukoricacsalamádé, borsós napraforgócsalamádé, szarvaskerep,
takarmánybaltacím, takarmány (tavaszi) bükköny, pannonbük köny, szöszös bükköny, rozsos szöszösbükköny,
szilfium, keleti kecskeruta, lósóska, csicsóka, szegletes lednek.
Ki jogosult a támogatásra?
A szemes és szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatás jogosultságának alapvető feltétele, hogy
a mezőgazdasági termelőnek a tárgyévi egységes területalapú támogatási (SAPS) kérelmét a Kincstár részben
vagy egészben jóváhagyja.
• Csak azon táblák vonatkozásában állapítható meg támogatás, mely táblák egységes területalapú támogatásra
(SAPS) jogosultak, és a szemes illetve szálas fehérjetakarmány-növény támogatható terület eléri az 1 hektárt,
a legkisebb bejelenthetőtáblaméret 0,25 hektár.
• A mezőgazdasági termelőnek jogszerű földhasználónak kell lennie.
• Gazdálkodási napló vezetése a továbbiakban a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által
rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett nyomtatvány és annak adattartalma szerinti napló!

• Hektáronként meghatározott minimális mennyiségű minősített szaporítóanyag használata kötelező és az
ügyfélnek a szaporítóanyag beszerzését is igazolnia kell.
Szemes fehérjenövény esetében a minimális hozam elérése és igazolása
• Szója, lóbab, édes csillagfürt termesztés esetén 1 t/ha; szárazborsó, csicseriborsó, takarmányborsó, mezei
borsó termesztés esetén 2 t/ha.
• betárolás esetén: tárolási napló vagy a tárolást és a betárolt mennyiséget igazoló egyéb dokumentum
másolatát,
• betakarítást követő két héten belüli értékesítés esetén számla vagy felvásárlási jegy másolatát,
• Ha az ügyfél nem teljesíti a szemesfehérjetakarmány-növény termesztése esetén meghatározott hozam
mennyiségét, akkor erről legkésőbb tárgyév november 30-áig köteles a Kincstár részére elektronikusan
nyilatkozatot tenni, melyben a kérelmét visszavonhatja. Ez csak abban az esetben lehetséges, ha még nem
kézbesítették a helyszíni ellenőrzés lefolytatásáról szóló értesítést. A nyilatkozat megtételének elmulasztását
a jogosultsági feltétel nem teljesítésének tekintik a jövőben.
Speciális feltételek mezei borsó termesztés esetén
A termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában a 9/2015.
(III.13.) FM rendelet 6. mellékletben meghatározott, hektáronkénti minimális mennyiségű szaporítóanyag felhasználásáról nyilatkozik, a felhasznált mennyiséget a gazdálkodási napló vonatkozó betétlapján rögzíti.
Szálas fehérjenövény esetében további jogosultsági feltételek
• Többéves művelésre alkalmas kultúra esetén a bejelentett tábla legalább 80%-án összefüggő állományként
jelen kell lennie a kultúrának. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, úgy a támogatás igényléséhez felülvetés
szükséges.
• Amennyiben a támogatási évben az igényelt kultúrával azonos szaporítóanyaggal felülvetés történt vagy
történni fog, akkor az igénylés során meg kell adni a felülvetéssel érintett terület nagyságát.
• Keverékben – nem keverék formájában jelölt növénykultúrák esetében önállóan nevesített fajok keveréken
belüli vetőmag arányának meg kell haladnia az 50%-ot.
• A mezőgazdasági termelő az igénylés évét megelőző évben megvalósult őszi, illetve a tárgyévben megvalósult
tavaszi telepítés vagy felülvetés esetén a két- vagy többéves művelésre alkalmas kultúrák esetében a szálas
fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása igénylés első évében augusztus 1-jéig egyszeri, ha az
állomány már többévesnek minősül, illetve a szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatás igénylésének a további éveiben tárgyév július 1-ig legalább kétszeri kaszálást végezzen.
• Szálas fehérjenövény termesztés támogatás esetén a 80% os fedettség előírás! Többéves művelésre alkalmas
a (9/2015 FM rendelet 7. melléklete szerinti), adott évben vetett (vagyis egyévesként termesztett) növények
esetén is!
Hogyan történik a támogatás igénylése?
A támogatás igénylésére az egységes kérelemben van lehetőség. Fel szeretnénk hívni a figyelmet, hogy a kitöltő felületen minden tábla esetében jelezni kell a szemes illetve a szálas fehérjetakarmánynövény termesztés
támogatás igénylést, amennyiben a táblára a támogatást igényelni kívánja.
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Mi a támogatás feltétele?
A mezőgazdasági termelő minősített szaporítóanyag beszerzése esetén annak beszerzését
a. saját beszerzés esetén ezt a saját névre szóló érvényes, fajra, fajtára, mennyiségre és a tételazonosító számra
vonatkozó adatokat tartalmazó számla másolatával; vagy a szükséges számlaadatok hiányában az igazolás
a minősített szaporítóanyag címkéjével vagy a vetőmagtétel azonosító adatait tartalmazó csomagolással,
vagy a vetőmagtétel azonosító adatait tartalmazó szállítólevéllel, vagy a vetőmagtétel azonosító adatait tartalmazó minőségi bizonyítvánnyal, vagy a számla kiállítója által kiállított, cégszerűen aláírt dokumentummal;
b. saját előállítás esetén a minősített szaporítóanyag minősítését igazoló bizonyítvánnyal;
c. termeltető vagy termelői csoport által történő beszerzés esetén pedig a termeltetővel vagy termelői csoporttal
kötött szerződéssel, a termelő részére átadott minősített szaporítóanyag mennyiségét, valamint a származás
megjelölését tartalmazó, a termeltető vagy a termelői csoport által kiállított dokumentummal és a termeltető
vagy termelői csoport nevére szóló érvényes, a fajra, fajtára, mennyiségre és a fémzárszámra vonatkozó
adatokat tartalmazó számla másolatával;
d. termeltető vagy termelői csoport előállítása esetén pedig a minősített szaporítóanyag minősítését igazoló
bizonyítvány másolatával, a termeltetővel vagy termelői csoporttal kötött szerződéssel, és a termeltető
vagy termelői csoport által a mezőgazdasági termelő részére átadott minősített szaporítóanyag mennyi
ségét, valamint a származás megjelölését tartalmazó, a termeltető vagy a termelői csoport által kiállított
dokumentummal igazolja.
Mikor és mekkora összegű támogatásra lehet számítani?
A támogatás forintban kerül kifizetésre az ellenőrzések lezárása és a támogatás fajlagos mértékének meghatározása után, melynek határideje a tárgyévet követő év június 30-a. 2015 és 2020 között mind a szemes mind
a szálas fehérjetakarmánynövény termesztés támogatására 79,8879,88 millió euró áll rendelkezésre. A várható
adott évi támogatás mértéke függ a kérelmezett és jogosultnak ítélt terület nagyságától és az átváltáskor érvényes Ft/EUR árfolyamtól, ezért előzetesen konkrét támogatási összeg nem adható meg. Az átváltási árfolyam:
az Európai Központi Bank által tárgyév október 1-jét megelőzően megállapított utolsó árfolyam.
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TEJHASZNÚ
TEHÉNTARTÁS
TÁMOGATÁSA
2020
A mezőgazdasági termelőknek 2015-től lehetőségük nyílt Európai Uniós forrásból
termeléshez kötötten tejhasznú tehéntartás támogatásának igénylésére. Emellett
továbbra is, egészen 2020-ig nemzeti forrásból, tejkvóta alapján képzett történelmi
bázisjogosultsághoz kötödő, termeléstől elválasztott támogatást is kapnak
a bázissal rendelkezők.

1. TERMELÉSHEZ KÖTÖTT TEJHASZNÚ TEHÉNTARTÁS TÁMOGATÁSA
Melyek a támogatás feltételei?
Támogatási igény a nőivarú, legalább egyszer ellett tehenek után nyújtható be, amelyek:
• tárgyév március 31-én a termelő tenyészetében találhatóak, azzal a feltétellel, hogy nem aznap kerültek oda, és
• március 31-ig elléssel rendelkeznek (holtellés és külföldön történt ellés esetén az ellátó állatorvos által
kiállított igazolás elektronikus úton történő csatolása szükséges a kérelemhez).
• koruk március 31-én legalább 23 hónap, és tejtermelés céljából tartják őket.
Minimálisan támogatható létszám 1 egyed.
Igénylőnek gondoskodni kell a tenyészetében lévő állatállományra vonatkozóan a szarvasmarha-fajok egyedeinek a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti jelölésről és nyilvántartásról, amelyek
• hivatalos tejtermelés-ellenőrzés alatt állnak,
az ENAR nyilvántartásban bejelentett tejhasznú fajtakódon (angelni, ayrshire, borzderes, brown swiss, dán
vörös, egyéb tejhasznú, holstein-fríz, jersey, kosztromai, norvég vörös, SMR), vagy tejtermelés céljából tartott
és kettőshasznú fajtakódon szereplő tehenek, vagy
• amelyek tartója megfelel a kistermelői élelmiszer-termelés, - előállítás és –értékesítés feltételeiről szóló
52/2010 FVM rendeletben foglaltaknak.
A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a tenyészetnek gümőkór-, brucellózis- és leukózismentesnek kell lennie. Az adatokat, amelyek ezt igazolják a tenyészet szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és
állat-egészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a mezőgazdasági termelő egységes kérelme
alapján a Kincstár megkeresésére, a megkereséstől számított hatvan napon belül megküldi a Kincstár részére.
Egy állat után az egyed élete során csak egy típusú (húshasznú anyatehén vagy tejhasznú anyatehén) termeléshez kötött közvetlen támogatás vehető igénybe.

Hogyan történik a támogatás igénylése?
A támogatási igényt az egységes kérelem felületén május 15-ig kell bejelenteni az igényelt állatok ENAR azonosítóinak és a csatolandó igazolások feltöltésével.
Kell-e igazolást csatolni a támogatási kérelem benyújtásánál?
Ha kistermelőként kíván megfelelni a feltételeknek, akkor az 52/2010. FVM rendelet 2. számú melléklete alapján
a hatósági, vagy a járási főállatorvos által kiállított igazolást kell csatolni.
Amennyiben holtellést, vagy külföldön történt ellést kíván igazolni, abban az esetben az ellátó állatorvos által
kiállított igazolás feltöltése szükséges. A holtellés igazolást a MÁK által közzétett nyomtatványon kell az állatorvosnak kiállítania.
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 2021. június 30.
Az átváltási árfolyam az Európai Központi Bank által 2020. október 1-jét megelőzően megállapított utolsó árfolyam.
Mekkora a rendelkezésre álló keret, a várható támogatás?
2020-ban a tejhasznú tehéntartás támogatására 65,073 millió euró áll rendelkezésre. A várható adott évi támogatás mértéke függ a jogosult egyedek számától és az átváltáskor érvényes Ft/EUR árfolyamtól, ezért konkrét
támogatási összeg nem adható meg.
2. TEJTÁMOGATÁS NEMZETI FORRÁSBÓL
Nemzeti forrásból fizetett Átmeneti Nemzeti Támogatás keretén belül, történelmi (2007. 03. 31.) bázisjogosultság alapján a mezőgazdasági termelő termeléstől elválasztott támogatásban részesül.
Melyek a támogatás feltételei?
A termeléstől elválasztott tejtámogatásban részesülő egy hektár SAPS jogosult területtel rendelkezzen, és a
TIR-ben állattartóként legyen nyilvántartva. Termelési kötelezettsége nincs, a 2020. szeptember 30-án rendelkezésére álló történelmi bázis alapján vehető igénybe a támogatás.
Hogyan történik a támogatás igénylése?
A támogatást 2020-ban igényelni nem kell, a történelmi bázisjogosultsággal rendelkező termelőket a Magyar
Államkincstár határozatban értesíti.
Mekkora a támogatási összeg?
Az adott évi támogatási összeg külön mértékrendelet alapján kerül meghatározásra. A mértékrendelet megjelenése a későbbiekben várható.

A tájékoztató a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III.13.)
FM rendelet, 2020. április 03-án hatályos állapota, valamint az átmeneti nemzeti támogatásokról is rendelkező 5/2015. (II.19.)
FM rendelet szintén 2020. április 03-án hatályos állapota alapján készült.
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ZÖLDSÉGNÖVÉNY
TERMESZTÉS
TÁMOGATÁSA
2020
„Fontos változás, hogy a gazdálkodási napló: a Magyar Államkincstár (a továbbiakban:
Kincstár) által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett nyomtatvány
és annak adattartalma szerinti napló; melyet a gazdálkodóknak vezetni kell.”

Ki jogosult a támogatásra?
Zöldségnövény termesztés támogatása igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely
a. 9/2015. (III. 13.) 3. melléklet szerinti zöldségnövényt szántóföldi, üvegházi vagy fóliasátras technológiával
termeszti azzal, hogy a zöldségnövény a támogatási kérelem benyújtása – vagy a támogatásra jogosult növény módosítása esetén a támogatási kérelem módosítása – után még legalább két hétig a területen van, és
b. a tárgyévi igénylés vonatkozásában megvalósuló telepítés vagy vetés esetén legalább a 3. mellékletben
meghatározott, hektáronkénti minimális mennyiségű szaporítóanyagot az általa a termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában használ, és a szaporítóanyag
beszerzését a rendeletben előírtak szerint igazolja, illetve
c. torma, spárga, menta, tárkony, rozmaring, saját állományról való vegetatív szaporítással történő termesztése
esetén, a termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában
a 3. mellékletben meghatározott, hektáronkénti minimális dugvány vagy tősarj felhasználásáról nyilatkozik,
és a ténylegesen felhasznált mennyiséget a gazdálkodási napló vonatkozó betétlapjain rögzíti.

d. Üvegházi és fóliasátras technológiával termesztett növények esetében a zöldségnövény termesztés támogatására jogosult terület vonatkozásában az üvegház és fóliasátor által lefedett teljes területet kell számításba
venni a támogatható terület a rendelet az erre a pontra vonatkozó (14. § (3)) bekezdés alapján.
e. Ugyanazon minősített szaporítóanyag felhasználása, valamint a vetőmagcélra termesztett vöröshagyma,
lilahagyma, fokhagyma, petrezselyem, pasztinák, sárgarépa, feketegyökér esetében a vetés vagy telepítés
évét követő évig, rebarbara, édeskömény, közönséges szurokfű, menta, tárkony, orvosi zsálya és citromfű
esetében a vetés vagy telepítés évét követő hét évig, spárga, rozmaring és kerti kakukkfű esetében a vetés
vagy telepítés évét követő tizenegy évig a rendeletben meghatározottak szerint– igazolható
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