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1. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 4., illetve a 4/a.
mellékletében nevesített ipari zöldségnövény után igénybe vett támogatást esetében a
támogatható területnek legalább egy hektárnak kell lennie.
2. Az ipari feldolgozás céljára termesztett zöldségnövény termesztés támogatásának
igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely
a) a 4., illetve a 4/a. melléklet szerinti növényt termeszt,
b) az étkezési célra termesztetett burgonya kivételével legalább a 4. 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 jogszabály szerint igazolja, ÉS
c) – a sóska és a spenót kivételével – a növényállományt rendes növekedési feltételek
mellett legalább a virágzás kezdetéig megőrzi.
3. Az ipari zöldségnövények keretében támogatható étkezési célra termesztetett burgonya
esetében legalább a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 4/a. melléklet szerinti táblázat 2–4. sorában
szereplő egyes kategóriák alapján meghatározott hektáronkénti minimális gumó mennyiséget
kell a termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület
vonatkozásában használni, és a szaporítóanyag felhasználását a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14.
§ (5) és (5a) bekezdése szerint kell igazolni.
4. Ha a mezőgazdasági termelő az étkezési célra termesztetett burgonya igénylése során olyan
szaporítóanyagot használ, amely méretkategóriáját tekintve nem rendelhető hozzá a 9/2015. (III.
13.) FM rendelet 4/a. melléklet szerinti táblázat 2–4. sorában szereplő egyes kategóriákhoz,
akkor a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 4/a. melléklet szerinti táblázat 5–7. sorában szereplő
méretkategóriákat kell figyelembe venni.
3. Ha a gazdálkodási napló adatai nem támasztják alá az adott támogatás igénybevételére
vonatkozó feltételek teljesülését, úgy az adott terület vonatkozásában a mezőgazdasági termelő
támogatási jogosultsága nem állapítható meg, így nem lesz jogosult a támogatásra.
4. A mezőgazdasági termelő minősített szaporítóanyag beszerzése esetén annak beszerzését
A mezőgazdasági termelő minősített szaporítóanyag felhasználását
a) saját beszerzés esetén
aa) saját névre szóló érvényes, fajra, fajtára, mennyiségre és a tételazonosítóra
vonatkozó adatot tartalmazó számlával VAGY
ab) ha a saját névre szóló érvényes számla nem tartalmazza az aa) alpontban
meghatározott adatokat, akkor a saját nevére szóló érvényes számlával és 9/2015.
(III. 13.) FM rendelet 14§ (5a) bekezdésben (jelent tájékoztató 5. pontjában)
felsorolt dokumentumok valamelyikével
b) saját előállítás esetén a minősített szaporítóanyag minősítését igazoló bizonyítvánnyal,
c) termeltető vagy termelői csoport által történő beszerzés esetén
ca) a termeltetővel vagy termelői csoporttal kötött szerződéssel,
cb) a termeltető vagy termelői csoport által a mezőgazdasági termelő részére
átadott minősített szaporítóanyag mennyiségét, valamint a származás megjelölését
tartalmazó, a termeltető vagy a termelői csoport által kiállított dokumentummal,
ÉS

cc) a termeltető vagy termelői csoport nevére szóló érvényes, a fajra, fajtára,
mennyiségre és a tételazonosítóra vonatkozó adatot tartalmazó számla
másolatával (amelyen a feltüntetett vételár kitakarható) VAGY
cd) a termeltető vagy termelői csoport nevére szóló érvényes számla másolatával
– amelyen a feltüntetett vételár kitakarható – és az (a) bekezdésben felsorolt
dokumentumok valamelyikével
d) termeltető vagy termelői csoport előállítása esetén
da) a minősített szaporítóanyag minősítését igazoló bizonyítvány másolatával,
db) a termeltetővel vagy termelői csoporttal kötött szerződéssel, ÉS
dc) a termeltető vagy termelői csoport által a mezőgazdasági termelő részére
átadott minősített szaporítóanyag mennyiségét, valamint a származás megjelölését
tartalmazó, a termeltető vagy a termelői csoport által kiállított dokumentummal
igazolja.
5. Ha a saját névre vagy a termeltető vagy termelői csoport nevére szóló érvényes számla nem
tartalmazza a rendelet szerinti adatokat, akkor a számla másolatához a következő dokumentumok
valamelyikét kell csatolni:
a) a minősített szaporítóanyag címkéje,
b) a vetőmagtétel azonosító adatait tartalmazó csomagolás,
c) a vetőmagtétel azonosító adatait tartalmazó szállítólevél, kísérő okmány,
d) a vetőmagtétel azonosító adatait tartalmazó minőségi bizonyítvány VAGY
e) a számla kiállítója által kiállított olyan cégszerűen aláírt dokumentum, amely
tartalmazza a számla számát, kiállításának dátumát, az eladó és a vevő azonosításához
szükséges adatokat, valamint a számlán szereplő tételekhez kapcsolódóan a fajra, a
fajtára, a mennyiségre és a tételazonosítóra vonatkozó adatokat.
6. Amennyiben a számla, vetőmagcímke, a termeltető vagy a termelői csoport által kiállított
dokumentum, vagy minősítő bizonyítvány másolatán darabszám nem, csak a vetőmag tömege
szerepel, akkor a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 4. mellékletében található átváltási tényezővel
kell kiszámolni a minimálisán szükséges szaporító anyag meglétét.
7. Előfordulhat, hogy a támogatás igénybevételéhez szükséges minimális minősített
szaporítóanyagnál kisebb mennyiség felhasználását igazolja a mezőgazdasági termelő. Ebben az
esetben, ha az egyéb feltételek teljesülésnek, akkor az adott támogatási jogcím vonatkozásában
igényelt terület azon részére támogatható, amelyen az előírt mennyiségű minősített
szaporítóanyag felhasználása igazolt. A terület fennmaradó része vonatkozásában az MÁK
túligénylést fog megállapítani, függetlenül attól, hogy a területen az adott növény megtalálható-e
vagy sem.
(Pl. Ha 2 hektár csemegekukorica után kíván a termelő támogatást igénybe venni, de az elvárt
legalább 2x 60.000 db = 120.000 db minősített vetőmag helyett csak 85.000 db-ot tud igazolni a
termelő, akkor csak (85.000 / 60.000 = ) 1,41 ha után veheti igénybe a támogatást, míg 0,59 ha
esetében túligénylést fognak megállapítani.)
4. melléklet a 9/2015. (III. 13.) FM rendelethez
Az ipari zöldségnövények jegyzéke és minimális hektáronkénti vetőmag értékei
A
B
C
D
Minimum
Megnevezés
Ezermagtömeg
1
Megnevezés latinul
vetőmag
magyarul
gramm
darab/hektár

2 Sóska
3 Spenót
Zöldborsó
4
(tavaszi, őszi)

Rumex rugosus
Spinacia oleracea

2 000 000
850 000

1
10

Pisum sativum

1 000 000

170

1 000 000

170

250 000
250 000

500
300

60 000

250

60 000

300

P. sativum L. ssp.
sativum convar.
saccharatum
1
6 Szárazbab
Phaseolus vulgaris
7 Zöldbab, futóbab Phaseolus vulgaris
Pattogatni való
Zea mays convar.
8
kukorica
mikrosperma
5 Cukorborsó

9 Csemegekukorica

Zea mays convar.
saccharata

Megjegyzés: 1 A vetőmag minősítésnél a zöldbabra vonatkozó szaporítóanyag előírásoknak kell
megfelelni
4/a. melléklet a 9/2015. (III. 13.) FM rendelethez
Az ipari zöldségnövények keretében támogatható burgonya (Solanum Tuberosum) méret
szerinti minimális gumó mennyiség értékei

1
2
3
4
5
6
7

A
Burgonya gumó
méret kategória
25-35 mm
35-45 mm
45-60 mm
25-45 mm
35-60 mm
25-60 mm

B

C

Minimum gumó darab/hektár

Minimum gumósúly kg/hektár

50 000
38 000
30 000
44 000
34 000
39 333

1 250
2 000
2 500
1 625
2 250
1 916

