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A területalapú közvetlen támogatás kiegészíthető a zöldségtermesztők számára
a zöldségnövény termesztési támogatással a rendeletben nevesített kultúra és
területnagyság esetén.

Ki jogosult a támogatásra?
Zöldségnövény termesztés támogatása igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult aki, vagy amely
9/2015. (III. 13.) 3. melléklet szerinti zöldségnövényt szántóföldi, üvegházi vagy fóliasátras technológiával termeszti, azzal, hogy
a) a virágzás kezdetéig megőrzi a 3. mellékletben megjelölt, a virágzás kezdetéig megőrzendő egyes zöldségnövényeket, vagy
ab) a 3. mellékletben megjelölt, a virágzás kezdetéig nem megőrzendő zöldségnövényeket a támogatási kérelem benyújtása – vagy a támogatásra jogosult növény módosítása esetén a támogatási kérelem módosítása
– után még legalább két hétig a területen tartja, és
b) a tárgyévi igénylés vonatkozásában megvalósuló telepítés vagy vetés esetén legalább a 3. 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 rendeletben előírtak szerint igazolja.

A szaporítóanyag felhasználáshoz kapcsolódó dokumentumokat meg kell őrizni! Ha számla nem tartalmazza a jogszabályban meghatározott paramétereket, akkor kell a címke, szállítólevél, egyéb olyan dokumentum is, amin a faj,
fajta, mennyiség szerepel. Igényelt növénycsoportonként legyenek a dokumentumok elkülönítve, ez megkönnyíti,
és felgyorsítja az ellenőrzést.
c) torma, spárga, menta, tárkony, rozmaring, saját állományról való vegetatív szaporítással történő termesztése
esetén, a termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában a 3.
mellékletben meghatározott, hektáronkénti minimális dugvány vagy tősarj felhasználásáról nyilatkozik, és a ténylegesen felhasznált mennyiséget a gazdálkodási napló vonatkozó betétlapjain rögzíti.
Üvegházi és fóliasátras technológiával termesztett növények esetében a zöldségnövény termesztés támogatására
jogosult terület vonatkozásában az üvegház és fóliasátor által lefedett teljes területet kell számításba venni a támogatható terület a rendelet az erre a pontra vonatkozó (14. § (3)) bekezdés alapján.
Ugyanazon minősített szaporítóanyag felhasználása, valamint a vetőmagcélra termesztett vöröshagyma, lilahagyma, fokhagyma, petrezselyem, pasztinák, sárgarépa, feketegyökér esetében a vetés vagy telepítés évét követő
évig, rebarbara, édeskömény, közönséges szurokfű, menta, tárkony, orvosi zsálya és citromfű esetében a vetés
vagy telepítés évét követő hét évig, spárga, rozmaring és kerti kakukkfű esetében a vetés vagy telepítés évét követő tizenegy évig a rendeletben meghatározottak szerint igazolható.
Ipari zöldségeknél az állomány megőrzése legalább a virágzás kezdetéig – kivétel: spenót és sóska.
A Kincstár által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett nyomtatvány és annak adattartalma
szerinti gazdálkodási napló meghatározott oldalainak vezetése kötelező!
Fontos változás! A támogatás igénybevételének évét megelőző két évben kiállított - az (5) bekezdés a) pont ab)
alpontja vagy a c) pont cd) alpontja szerinti - számla fogadható el igazolásként.
(5e) Az (5) bekezdés a) pont aa) alpontjában foglaltaktól eltérően a számlán nem kell feltüntetni
a. a 3. mellékletben felsorolt fajtával nem rendelkező fajok esetében a fajtára vonatkozó adatot,
b. palánták esetében a tételazonosítót.

Mekkora a minimum támogatható terület?
A támogatási jogcímre vonatkozóan a rendeletben nevesített kultúránként a támogatható terület nagysága elérje a 0,3 hektárt, valamint az egységes területalapú támogatási kérelem alapján jóváhagyott terület elérje az egy
hektárt, illetve fóliasátras, üvegházas gazdálkodás esetében, csak akkor igényelhető támogatás, ha egy növény
termesztése minimum 0,25 ha-on történik – vegyes hasznosítás nem támogatható.
Egy táblának tekintjük, amennyiben a két fóliasátor közötti távolság max.4 méter.
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Mikor és mi alapján kerül a támogatás kifizetésre?
A támogatás forintban kerül kifizetésre az ellenőrzések lezárása és a támogatás fajlagos mértékének meghatározása után, melynek határideje a tárgyévet követő év június 30-a. Az átváltási árfolyam: az Európai Központi Bank
által tárgyév október 1-jét megelőzően megállapított utolsó árfolyam.

Mekkora a rendelkezésre álló keret, a várható támogatás?
2021 és 2022-ben a zöldségnövény termelésének támogatására 4,905 millió euró, az ipari zöldségnövény termelésre 11,135 millió euró áll rendelkezésre. Az 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 jogcímmel összefüggő fogalommagyarázat
származási dokumentáció: csemetetelepítés során felhasznált szaporítóanyag származási igazolványa;
palánta kísérő okmány: a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV.
22.) FVM rendeletben foglaltaknak megfelelően kiállított, kötelező adattartalommal rendelkező szaporítóanyag-kísérő okmány vagy bármely olyan bizonylat, amely kíséri az árut (különösen: számla, szállítólevél, kísérő jegyzék,
növényútlevél).”

Telefon: +36 1 802 61 00

E-mail: info@nak.hu

Honlap: www.nak.hu

