Legfontosabb tudnivalók a növényekre vonatkozó közösségi forrásból finanszírozott
termeléshez kötött támogatásokról
1. Az egyes támogatási jogcímek igénylésének az alapfeltétele, hogy a mezőgazdasági termelő
az egységes kérelem beadásakor rendelkezzen 1 hektár minimális SAPS jogosult területtel.
A mezőgazdasági termelőnek a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában benyújtott
tárgyévi egységes területalapú támogatási kérelmét az MÁK részben vagy egészben jóváhagyja.
Ezen támogatási jogcímek vonatkozásában az az egy növénykultúra támogatható, amely
esetében az adott terület hasznosítása megegyezik azzal a növénykultúrával, amely után a
mezőgazdasági termelő az egységes kérelemben a termeléshez kötött támogatást igényli.
2. A támogatás igényelését ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton lehet benyújtani az Magyar
Államkincstár (MÁK) honlapján keresztül elérhető elektronikus űrlapkitöltő felületen. A
benyújtott támogatási kérelemre vonatkozik az Egységes Kérelem szabályrendszere. Ennek
keretében fontos alapelv, hogy az esetlegesen felmerülő hiánypótlásra nincs lehetőség.
3. A támogatási kérelemben a módosításokat az egyes támogatási jogcímek tárgyévi
benyújtására nyitva álló határidő végéig, május 15.-ig lehet megtenni. Ezt követően – a korábban
is alkalmazott eljárás szerint – 25 naptári napon keresztül, június 9-éig lehetőség van
módosításra. Ha a termelő május 15.-ig beadta a kérelmét, akkor május 31.-ig szankciómentesen
módosíthatja. Utána az általános uniós eljárásrend alapján azonban naponta 1%-kal csökkennek
azok az összegek, amelyekre a kérelmező a kérelmek határidőig történő benyújtása esetén
jogosult lett volna. Ha termelő nem adta be a kérelmét május 15.-ig akkor utána június 9-éig ezt
késedelmesen megteheti, azonban naponta 1%-kal csökkennek azok az összegek, amelyekre a
kérelmező a kérelmek határidőig történő benyújtása esetén jogosult lett volna.4. Az egységes
kérelemhez kapcsolódik az előzetes ellenőrzés rendszere. A Kincstár adminisztratív vizsgálata
során szankciók megállapítása nélkül szűrhető ki, ha egy termelő tévesen jelentett be egy
területet, vagy nem csatolta kérelméhez melléklete(ke)t. Az ellenőrzés keretében sor kerül a
bejelentett táblák és az ökológiai jelentőségű területek vizsgálatára. A területalapú vizsgálatok a
túligénylés megállapítására, illetve az ügyfelek általi berajzolásoknál az átfedések
megszüntetését is célozzák. A tavalyi évi gyakorlat alapján az Egységes Kérelemben igényelt
támogatások tekintetében a külön rendeletekben előírt kötelező mellékletek csatolásának tényét
is ellenőrzi a Kincstár. Fontos, hogy a vizsgálatok továbbra sem terjednek ki a mellékletek
tartalmi ellenőrzésére. A termelők a javításaikat – a tavalyi eljárásrend szerint – a normál
kérelembeadási időszak után 35 napon belül tehetik meg.
5. Az elektronikus kapcsolattartás keretében az adatváltozásra, az adategyeztetésre vonatkozó
bejelentésre, a terhelő megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvre tett ügyféli észrevétel (akár
meghatalmazott vagy örökös általi) benyújtására van mód. Ezekkel együtt a kérelem módosítása,
pontosítása, visszavonása, továbbá – a mezőgazdasági termelő elhalálozására irányuló vis maior
bejelentés kivételével – a vis maior események bejelentése lehetséges ügyfélkapun keresztül.
6. A támogatást támogatási jogcímenként, naptári évenként és mezőgazdasági termelőnként egy
alkalommal lehet igényelni.

7. Ha az egyes jogcímek esetében a támogatható terület több bejelentett táblából áll, akkor az
egyes táblák támogatható területének a nagysága külön-külön legalább 0,25 hektár kell, hogy
legyen.
8. Ha a mezőgazdasági termelő adott tárgyévben egyidejűleg egy parcella vonatkozásában több
típusú termeléshez kötött közvetlen támogatást kíván igénybe venni, akkor a támogatási kérelmei
elutasításra kerülnek.
9. A MÁK a kérelmezést követő év június 30-ig fizeti ki a támogatást.
A minősített szaporítóanyaggal összefüggő fogalommagyarázat
Minősített szaporítóanyag:
a) a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló
48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet [a továbbiakban: 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet] 1., 3., és 4.
számú mellékletében meghatározott paramétereknek teljeskörűen megfelelő,
b) a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.)
FVM rendelet [a továbbiakban: 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet] 1–3., 5–9. számú
mellékletében meghatározott paramétereknek teljeskörűen megfelelő vagy
c) a zöldségnövények és az ipari zöldségnövények vonatkozásában, a b) pontban meghatározott
mellékletekben nem nevesített kultúrák esetében az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 19. és 20.
§-a szerint minősített, standard szaporítóanyag, amely a termesztésben felhasználható.
Minősítési eljárás:
a) a 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 1., 3., és 4. számú mellékletében vagy
b) az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 1–3., 5–9. számú mellékletében
meghatározott paraméterek teljes körére lefolytatott minősítés vagy
c) a zöldségnövények és az ipari zöldségnövények vonatkozásában, a b) pontban meghatározott
mellékletekben nem nevesített kultúrák esetében az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 19. és 20.
§-a szerinti, standard szaporítóanyag minősítésére vonatkozó eljárás.
Szaporítóanyag:
vetőmag, palánta, dugvány, magonc, gumó, hagyma vagy hagymagerezd.

