Legfontosabb tudnivalók a termeléshez kötött ipari olajnövény termesztés támogatásáról
1. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet a 4/b.
mellékletében nevesített ipari olajnövény után igénybe vett támogatást esetében a támogatható
területnek legalább egy hektárnak kell lennie.
2. Az ipari olajnövény termesztés támogatásának igénybevételére az a mezőgazdasági termelő
jogosult, aki vagy amely
a) a 4/b. melléklet szerinti növényt termeszt,
b) legalább a 4/b. mellékletben meghatározott, hektáronkénti minimális mennyiségű
szaporítóanyagot az általa a termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára
bejelentett teljes terület vonatkozásában használ, a szaporítóanyag beszerzését a 9/2015.
(III. 13.) FM rendelet 14. § (5) bekezdése szerint igazolja, ÉS
c) a növényállományt rendes növekedési feltételek mellett legalább a virágzás kezdetéig
megőrzi.
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 a
9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14§ (5a) bekezdésben (jelent tájékoztató 7
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, palánta 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/b. 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 3 hektár olajtök után kíván a termelő támogatást igénybe venni, de az elvárt legalább 3x
5.500 db = 16.500 db minősített vetőmag helyett csak 9.000 db-ot tud igazolni a termelő, akkor
csak (9.000 / 5.500 = ) 1,63 ha után veheti igénybe a támogatást, míg 1,37 ha esetében
túligénylést fognak megállapítani.)
8. Fontos, hogy a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 4/b. mellékletében található „ezermagtömeg”
nem önálló támogatási feltétel, hanem a jogcím esetébenben csupán az átváltást segíti (átváltási
tényező). Csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a felhasznált szaporítóanyag számát
igazolni hivatott dokumentum (számla, vetőmagcímke, csomagolás, szállítólevél, a termeltető, a
termelői csoport által kiállított dokumentum, minősítő bizonyítvány vagy a számla kiállítója által
kiállított olyan cégszerűen aláírt, megfelelő adattartalommal rendelkező dokumentum)
másolatában a szaporítóanyag darabszáma hiányában csak annak tömege szerepel, ezért
önmagában nem lenne megállapítható a hektáronként felhasznált vetőmag vagy palánta száma.
Összefoglalva: a támogatáshoz a szaporítóanyag hektáronkénti mennyiségére és az
ezermagtömegre vonatkozó előírásokat nem kell együttesen teljesíteni.
4/b. melléklet a 9/2015. (III. 13.) FM rendelethez
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