ZÖLDSÉGNÖVÉNYEK ÉS IPARI
ZÖLDSÉGEK TERMESZTÉSÉNEK
TÁMOGATÁSA

A ZÖLDSÉGNÖVÉNYEK ÉS IPARI ZÖLDSÉGEK TERMESZTÉSÉHEZ TERMELÉSHEZ KÖTÖTT, KÖZVETLEN
TÁMOGATÁS IGÉNYELHETŐ, AMELY 2015-TŐL EGY ÚJ TÁMOGATÁSI ELEM.

Ki jogosult a támogatásra?
Zöldségnövény termesztés támogatása igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki
vagy amely
a) a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. melléklete 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 függetlenül attól, hogy a növény betakarítása még a kérelmezési időszakon belül megtörténik, és
b) a tárgyévben megvalósuló telepítés vagy vetés esetén legalább a rendelet 3. mellékletében
meghatározott, hektáronkénti minimális mennyiségű szaporítóanyagot az általa a termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában
használ, és a szaporítóanyag beszerzését a rendelet szerint igazolja, illetve
c) torma- és spárga dugvány termesztése esetén a termeléshez kötött közvetlen támogatás
igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában a rendelet 3. mellékletében meghatározott hektáronkénti minimális dugvány felhasználásáról nyilatkozik, a ténylegesen felhasznált mennyiséget a gazdálkodási naplóban rögzíti, és annak másolatát tárgyév július 31-ig az
MVH részére megküldi,
d) a termeléshez kötött támogatásra jogosult kultúrához kapcsolódóan naprakész (9/2015. (III.
13.) FM rendelet 8. melléklete szerinti) gazdálkodási naplót vezet.
Fontos tehát, hogy olyan növény után nem igényelhető támogatás, amelynek a betakarítása a kérelem benyújtását követő két héten belül megtörténik, és a hektáronként előírt mennyiségű minősített
szaporítóanyagot a termelő nem igazolja.
Az ipari zöldségnövény termesztés támogatása igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely
1. a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 4. mellékletében nevesített ipari zöldségnövényt termel és a hektáronkénti minimális mennyiségű szaporítóanyagot az általa a termeléshez kötött közvetlen

támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában használ és a szaporítóanyag beszerzését a rendelet szerint igazolja,
2. és a sóska és a spenót kivételével, a növényállományt rendes növekedési feltételek mellett
legalább a virágzás kezdetéig megőrzi,
3. valamint a termeléshez kötött támogatásra jogosult kultúrához kapcsolódóan naprakész
(9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. melléklete szerinti) gazdálkodási naplót vezet.
Milyen zöldségfajok támogathatóak?
Zöldségnövények közül a Dinnye, Tökre oltott dinnye, Sárgadinnye, Kariol, Brokkoli, Bimbóskel, Fejes
káposzta, Kelkáposzta, Vöröskáposzta, Karalábé, Kínai kel, Zeller, Póréhagyma, Fokhagyma (tavaszi
és őszi vetésű), Csemegehagyma, Vöröshagyma vetőmag, Vöröshagyma dughagyma, Lilahagyma,
Metélőhagyma, Fejes saláta, Endívia, Spárga, Petrezselyemgyökér, Petrezselyem levél, Egyéb petrezselyem, Rebarbara, Édeskömény, Paradicsom, Uborka, Padlizsán (Tojásgyümölcs), Tök, Főzőtök,
Sütőtök, Káposztatök, Spárgatök, Csillagtök/patiszon, Cukkini, Paprika, Fűszerpaprika, Sárgarépa,
Cékla, Feketegyökér, Retek, Torma, Pasztinák
Ipari zöldségek közül a Sóska, Spenót, Zöld-, kifejtőborsó (tavaszi és őszi vetésű), Cukorborsó, Szárazbab, Zöldbab, Pattogatni való kukorica, Csemegekukorica.
Mi a támogatás feltétele?
A mezőgazdasági termelő minősített szaporítóanyag beszerzése esetén annak beszerzését
a) saját nevére szóló érvényes számlával, a minősített szaporítóanyag címkéjének vagy a minősítését igazoló bizonyítványnak a másolatával, és/vagy
b) a termeltető vagy termelői csoport nevére kiállított számla esetén a vásárolt minősített szaporítóanyagról a termeltető vagy termelői csoport nevére kiállított számla másolatával, a minősített szaporítóanyag címkéjének vagy a minősítését igazoló bizonyítványnak a másolatával,
a termeltetővel vagy termelői csoporttal kötött szerződéssel, és 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.
Mekkora a minimum támogatható terület?
A termeléshez kötött zöldségnövény támogatásra 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. Ipari zöldségek esetén a szükséges minimális termőterület legalább egy hektár.
Mekkora a rendelkezésre álló keret, a várható támogatás?
2015 és 2020 között zöldségnövények támogatására 47.47 millió euró, az Ipari zöldségek támogatására pedig 59,06 millió euró áll rendelkezésre. A várható 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 tájékoztató a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III.13.) FM rendelet,
2015. április 10-én hatályos állapota alapján készült.
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