Legfontosabb tudnivalók a termeléshez kötött szemes fehérjetakarmány-növény termesztés
támogatásáról
1. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 6. mellékletében
nevesített szemes fehérjetakarmány-növény után igénybe vett támogatás esetében a támogatható
területnek legalább egy hektárnak kell lennie.
2. Szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása igénybevételére az a mezőgazdasági
termelő jogosult, aki vagy amely
a) a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 6. melléklete szerinti szemes fehérjenövényt termeszt,
b) szója, lóbab, édes csillagfürt termesztése esetén 1t/ha, szárazborsó, csicseriborsó,
takarmányborsó, mezei borsó termesztése esetén 2t/ha minimális hozamot igazoltan elér,
ÉS
c) legalább a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 6. mellékletében meghatározott,
hektáronkénti minimális mennyiségű szaporítóanyagot az általa a termeléshez kötött
közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában használ, a
szaporítóanyag beszerzését a rendelet szerint igazolja, ILLETVE
d) 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 minimális mennyiségű szaporítóanyag felhasználásáról
nyilatkozik, a felhasznált mennyiséget a gazdálkodási napló vonatkozó betétlapján
rögzíti, és annak másolatát tárgyév július 31-ig az MÁK részére megküldi,
3. 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 az (a)
bekezdésben 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.
4. 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.
5. 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 6. mellékletében található átváltási tényezővel
kell kiszámolni a minimálisán szükséges szaporító anyag meglétét.
6. 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 szójabab után kíván a termelő támogatást igénybe venni, de az elvárt legalább
2x70 kg=140kg minősített vetőmag helyett csak 105 kg-ot tud igazolni a termelő, akkor csak
(105/70 =) 1,5 ha után veheti igénybe a támogatást, míg 0,5 ha esetében túligénylést fognak
megállapítani.)
7. A minimális hozamot igazoló dokumentumok másolatát a mezőgazdasági termelő köteles a
betakarítást követő két héten belül, de legkésőbb tárgyév november 15-ig az MÁK részére
megküldeni.
8. Ha a gazdálkodási napló adatai nem támasztják alá az adott támogatás igénybevételére
vonatkozó feltételek teljesülését, úgy az adott terület vonatkozásában a mezőgazdasági termelő
nem lesz jogosult a támogatásra.

6. melléklet a 9/2015. (III. 13.) FM rendelethez
A szemes fehérjetakarmány-növények jegyzéke és minimális hektáronkénti vetőmag
értékei
A
B
C
Minimum
1
Megnevezés magyarul
Megnevezés latinul
vetőmag
kg/hektár
2 Szójabab
Glycine max
70
3 Lóbab (Disznóbab)
Vicia faba
170

1
4
5
6
7
8
9

A

B

Megnevezés magyarul

Megnevezés latinul

Fehérvirágú édes csillagfürt
(takarmány célra)
Sárgavirágú édes csillagfürt
(takarmány célra)
Kék virágú édes csillagfürt
(takarmány célra)
Fehérvirágú édes csillagfürt
Kékvirágú édes csillagfürt
Sárgavirágú édes csillagfürt

10 Szárazborsó (Sárgaborsó)
11
12
13
14

Csicseriborsó
Tavaszi takarmányborsó
Őszi takarmányborsó
Mezei borsó

C
Minimum
vetőmag
kg/hektár

Lupinus albus

100

Lupinus luteus

100

Lupinus angustifolius

100

Lupinus albus
Lupinus angustifolius
Lupinus luteus
Pisum sativum ssp. sativum
convar. sativum
Cicer arietinum
Pisum sativum
Pisum sativum
Pisum arvense

100
100
100
100
80
170
100
100

