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Ki jogosult a támogatásra?
Zöldségnövény termesztés támogatásának igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely
a) a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. melléklete szerinti zöldségnövényt szántóföldi, üvegházi vagy fólia
sátras technológiával termeszti azzal, hogy a zöldségnövény a támogatási kérelem benyújtása – vagy
a támogatásra jogosult növény módosítása esetén a támogatási kérelem módosítása – után még lega
lább két hétig a területen van, 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 szaporí
tóanyag beszerzését a 14. § (5) bekezdése szerint igazolja, illetve
c) torma- és spárga dugvány termesztése esetén a termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése
céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában a 3. mellékletben meghatározott, hektáronkénti mini
mális dugvány felhasználásáról nyilatkozik, a ténylegesen felhasznált mennyiséget a gazdálkodási nap
ló vonatkozó betétlapjain rögzíti, és annak másolatát tárgyév július 31-ig a Kincstár részére megküldi.
d) a termeléshez kötött támogatásra jogosult kultúrához kapcsolódóan naprakész (9/2015. (III. 13.) FM
rendelet 8. melléklete szerinti) gazdálkodási naplót vezet.
Ipari feldolgozás céljára termesztett zöldségnövény termesztés támogatásának igénybevételére az a mező
gazdasági termelő jogosult, aki vagy amely
a) a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 4., illetve a 4/a. melléklet szerinti növényt termeszt,
b) az étkezési célra termesztetett burgonya kivételével legalább a 4. mellékletben meghatározott hektá
ronkénti minimális mennyiségű szaporítóanyagot az általa a termeléshez kötött közvetlen támogatás
igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában használ, és a szaporítóanyag beszerzését
a 14. § (5) és (5a) bekezdése szerint igazolja, és
c) a sóska és a spenót kivételével – a növényállományt rendes növekedési feltételek mellett legalább a
virágzás kezdetéig megőrzi,
d) 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: görögdinnye, tökre oltott görögdinnye, sárgadinnye, karfiol, brokkoli, bimbóskel, fejes
káposzta, kelkáposzta, vöröskáposzta, karalábé, kínai kel, zeller, póréhagyma, fokhagyma (tavaszi és őszi veté
sű), csemegehagyma, lilahagyma, vöröshagyma, (tavaszi és őszi vetésű), metélőhagyma, fejessaláta, endívia,
spárga, petrezselyem, rebarbara, édeskömény, paradicsom, uborka, padlizsán (tojásgyümölcs), főzőtök (spár
gatök), sütőtök, káposztatök, csillagtök/patiszon, cukkini, paprika, fűszerpaprika, sárgarépa, cékla, feketegyö
kér, retek, torma, pasztinák, borsmustár (rukkola), menta, citromfű, bazsalikom, kerti kakukkfű, orvosi zsálya,
rozmaring, tárkony, majoranna.
Ipari zöldségnövények közül: étkezési burgonya, sóska, spenót, zöldborsó (tavaszi, őszi), cukorborsó, szárazbab,
zöldbab és futóbab, pattogatni való kukorica, csemegekukorica.
Mi a támogatás feltétele?
A mezőgazdasági termelő minősített szaporítóanyag beszerzése esetén annak beszerzését:
a) saját beszerzés esetén ezt a saját névre szóló érvényes, fajra, fajtára, mennyiségre és a fémzárszám
ra vonatkozó adatokat tartalmazó számla másolatával; vagy a szükséges számlaadatok hiányában az
igazolás a minősített szaporítóanyag címkéjével vagy a vetőmagtétel azonosító adatait tartalmazó cso
magolással, vagy a vetőmagtétel azonosító adatait tartalmazó szállítólevéllel, vagy a vetőmagtétel azo
nosító adatait tartalmazó minőségi bizonyítvánnyal, vagy a számla kiállítója által kiállított, cégszerűen
aláírt dokumentummal;
b) saját előállítás esetén a minősített szaporítóanyag minősítését igazoló bizonyítvánnyal;
c) termeltető vagy termelői csoport által történő beszerzés esetén pedig a termeltetővel vagy termelői
csoporttal kötött szerződéssel, a termelő részére átadott minősített szaporítóanyag mennyiségét, va
lamint a származás megjelölését tartalmazó, a termeltető vagy a termelői csoport által kiállított doku
mentummal és a termeltető vagy termelői csoport nevére szóló érvényes, a fajra, fajtára, mennyiségre
és a fémzárszámra vonatkozó adatokat tartalmazó számla másolatával;
d) termeltető vagy termelői csoport előállítása esetén pedig a minősített szaporítóanyag minősítését iga
zoló bizonyítvány másolatával, a termeltetővel vagy termelői csoporttal kötött szerződéssel, és a ter
meltető 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 foly
jon e növények termesztése, azonban alapfeltétel, hogy a mezőgazdasági termelő tárgyévi támogatható terü
letének nagysága elérje az egy hektárt. Az Ipari zöldségnövények esetén a szükséges minimális termőterület
legalább egy hektár.
Mekkora a rendelkezésre álló keret, a várható támogatás?
2017 és 2020 között Zöldségnövények támogatására 19,904 millió euró, az Ipari zöldségnövények támogatására
pedig 45,186 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?
A termeléshez kötött közvetlen támogatással kapcsolatos kérelmet ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton,
az egységes kérelem rendeletben foglaltaknak megfelelően, az egységes kérelem részeként lehet benyújtani.

A tájékoztató a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III.13.) FM rendelet,
2017. március 18-án hatályos állapota alapján készült.
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