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Bevezető
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott vidékfejlesztési támogatásokról
szóló 1698/2005/EK Tanácsi Rendelet 15. § (1) bekezdése alapján készült Vidékfejlesztési
Program keretében Magyarországa 2007-2013-as költségvetési időszakban közel 5 Mrd euró
forrás felhasználására jogosult. Ez az összeg teljes egészében a magyar mezőgazdaság és a vidék
fejlesztésére fordítható.
Az agrár- és vidékfejlesztés területén hazánknak nyújtható közösségi források nagysága jelentős
mértékben függ a megvalósult projektek és programok eredményességének korrekt jelentéseken
alapuló bemutatásától. Kérjük, hogy adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével járuljon
hozzá a Magyar Vidék felzárkózásának −uniós forrásokban rejlő− lehetőségeinek kiaknázásához.
A felület használatához technikai jellegű útmutatást a Segédlet elektronikus felület használatához
− EMVA monitoring adatszolgáltatás című dokumentumban talál. Jelen útmutató az
elektronikus adatszolgáltatási felületen benyújtandó adatok fogalmi meghatározásait, mutatók
számítási módszereit tartalmazza jogcímenként.
Az adatszolgáltatási felület személyre szabott, csak azok a sorok jelennek meg, amelyek Önt
érinthetik attól függően, hogy milyen támogatási határozatokkal rendelkezik, valamint a
támogatott műveletek esetében milyen időszakokra (célok, kiindulási adatok, megvalósítás)
vonatkozóan kell adatot szolgáltatnia.
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakban leírtakat, mellyel segítséget kívánunk nyújtani
Önnek ahhoz, hogy egyszerűbben, pontosabban és minél kevesebb időráfordítással tudja az
adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni.
Amennyiben az útmutatóban nem talál választ kérdéseire, kérjük, forduljon bizalommal
Ügyfélszolgálatunkhoz.
Központi ügyfélszolgálat
1095 Budapest, Soroksári út 22-24.
Telefon: (1) 374-3603, (1) 374-3604. Fax: (1) 475-2114
Levélcím: 1476 Budapest Pf. 407. Email: ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu
Ügyfélfogadási idő:
Hétfőn, kedden és csütörtökön 9.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00 óráig
Szerdán és pénteken 9.00 - 12.00 óráig
A kirendeltségi ügyfélszolgálatok elérhetősége az MVH portálján az alábbi linken található:
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/azmvhrol/elerhetosegek/link02
-ugyfelszolgalat
Kérdéseit az MVH portálján keresztül a Kérdések menüpontban is felteheti:
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kerdesek/kerdes_felteves
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Fontosabb fogalmak, tudnivalók
Tervadat: A támogatási kérelem benyújtása előtt megtervezett, a támogatásnak
köszönhetően elérni kívánt célokra vonatkozó adat.
Bázisadat: A támogatott projekt megkezdése/a támogatás igénybevétele előtti állapotra
vonatkozó általános gazdálkodási adat. (Támogatási kérelem benyújtása előtti utolsó lezárt
év.) Ha több projekt van, akkor a legkorábbi kérelemre vonatkozóan kérjük megadni.
Tárgyévi adat (2014. január 1 - december 31.) A támogatott tevékenység/projekt
megvalósításának hatására, annak egyes fázisaiban elért eredményekre, illetve azok
változására vonatkozó éves előrehaladást mutató adat.
Figyelem! Az alábbi jogcímek esetén az elektronikus felületen nem áll fenn adatszolgáltatási
kötelezettség, mert a program szintű jelentésekhez szükséges adatok egyéb adatforrásban
rendelkezésre állnak:
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához
kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások
Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs
támogatások
A védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának
tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások
A genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és
veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások
A genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások
és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatások
Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatások
Nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások
Erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások
Erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások (Nem termelő beruházások
erdőterületen)
Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás
Erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások
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Figyelem!
Mivel a következő jogcím esetén csak terv/bázis időszakra vonatkozó adatok kerülnek
gyűjtésre, azon ügyfeleknek van adatszolgáltatási kötelezettsége, akiknek a támogatási
határozata 2014-ben született. Akinek a támogatási határozata 2014. január 1-je előtt került
meghozatalra nincs adatszolgáltatási kötelezettsége:
Mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatások
Amennyiben az ügyfélnek nincs adatszolgáltatási kötelezettsége, akkor az elektronikus
felületen a „Rögzített kérelem folytatása” és a „Beadott kérelem módosítása” listák üresek.
Ha az alábbi képernyő jelenik meg, akkor az ügyfélnek tárgyévre vonatkozóan nincs
adatszolgáltatási kötelezettsége..

Figyelem! Az útmutatóban felsorolt és a felületen jogcímenként megjelenő indikátorok
között eltérés lehet. A felületen az útmutatóban szereplő listából kérelmenként kevesebb kérdés
jelenhet meg a beruházás megvalósítás időszakától függően.
Figyelem! A jogcím neve melletti időszak az adott támogatási kérelem benyújtási időszakát jelzi,
nem pedig az adatok vonatkozási időszakát.
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Jogcímhez nem kapcsolódó adatok
Fedezeti összeg (Ft)
Fedezeti összeg adatként kérjük, a 2013. évre vonatkozó helyi iparűzési adóalapját adja meg.
Amennyiben az illetékes önkormányzat nem állapít meg helyi iparűzési adófizetési
kötelezettséget kérjük, ez esetben is számítsa ki iparűzési adóalapját a 1990. évi C. törvény 39.
paragrafusa alapján.
Az átalányadózó magánszemély esetében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti
átalányadó alapjának 20%-kal növelt összege, de maximum a személyi jövedelemadóról szóló
törvény szerinti - gazdálkodási tevékenységből származó - bevételének 80 százaléka. Vállalkozó
esetében az adó alapja a nettó árbevételének 80 százaléka.

Fedezeti összeg gazdasági ágak szerint (Ft)
Kérjük, adja meg a kérdésben szereplő gazdasági ágra (mezőgazdaságra, erdőgazdaságra,
élelmiszeriparra) a 2013. évre jutó fedezeti összegét is, melyet az adott tevékenységből származó
(termékértékesítés és szolgáltatás együtt) bevételei és az azokhoz rendelhető költségek
különbsége alapján kell kiszámítani.

Nettó árbevétel (Ft)
Kérjük, a leadott végleges adóbevallásaiban szereplő adatok alapján adja meg 2013. évre
vonatkozó nettó árbevételét.
Kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében megegyezik az üzleti év zárásnak
fordulónapjára készült beszámoló eredmény kimutatásában rögzített, az értékesítésből eredő
nettó árbevétel összegével.
Az Őstermelők és egyéni vállalkozók esetében az adóhatósághoz benyújtott, az adott évre
vonatkozó bevételekről szóló személyi jövedelemadó bevallásban megállapított bevételek
összege.

Nettó árbevétel gazdasági ágak szerint (Ft)
Kérjük, adja meg a kérdésben szereplő gazdasági ágra (mezőgazdaságra, erdőgazdaságra,
élelmiszeriparra) jutó 2013. évre vonatkozó nettó árbevételét, melyet az adott tevékenységből
származó (termékértékesítés és szolgáltatás együtt) bevételei alapján kell kiszámítani.

Foglalkoztatásra vonatkozó adatok
A létrehozott új munkahelyeken dolgozók száma összesen (fő)
Kérjük adja meg a létrejött új munkahelyek számát. A támogatásnak köszönhetően létrehozott új
munkahelyek számába annyi munkahelyet (főt) kell beszámítani, ahány teljes munkaidős
munkahellyel (munkavállalóval) növelik a támogatott projekt megvalósításának köszönhetően a
vállalkozás/vállalat dolgozói létszámát. A támogatásnak köszönhetően létrehozott és a támogatott
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művelettel/projekttel összefüggésben bejelentett munkahelyek számát más támogatott művelethez
és/vagy projekthez kapcsolódóan nem lehet figyelembe venni. Csak egész számot lehet megadni,
részfoglalkoztatás esetén kérjük a matematikai kerekítés szabályát alkalmazza.
A létrehozott új munkahelyeken dolgozók száma összesen - ebből női résztvevők száma (fő)
Kérjük, adja meg a létrejött új munkahelyeken mennyi nő dolgozik. A támogatásnak
köszönhetően létrehozott új munkahelyek számába azok a munkahelyek (fő) számítanak bele,
ahány munkahellyel (munkavállalóval) növelik a támogatott projekt megvalósításának
köszönhetően a vállalkozás/vállalat dolgozói létszámát.
A létrehozott új munkahelyeken dolgozók száma összesen - a női résztvevők közül a 25 év
alattiak száma (fő)
Kérjük, adja meg a létrejött új munkahelyeken mennyi 25 év alatti nő dolgozik. A támogatásnak
köszönhetően létrehozott új munkahelyek számába azok a munkahelyek (fő) számítanak bele,
ahány munkahellyel (munkavállalóval) növelik a támogatott projekt megvalósításának
köszönhetően a vállalkozás/vállalat dolgozói létszámát.
A létrehozott új munkahelyeken dolgozók száma összesen - ebből férfi résztvevők száma
(fő)
Kérjük, adja meg a létrejött új munkahelyeken mennyi férfi dolgozik. A támogatásnak
köszönhetően létrehozott új munkahelyek számába azok a munkahelyek (fő) számítanak bele,
ahány munkahellyel (munkavállalóval) növelik a támogatott projekt megvalósításának
köszönhetően a vállalkozás/vállalat dolgozói létszámát.
A létrehozott új munkahelyeken dolgozók száma összesen - a férfi résztvevők közül a 25 év
alattiak száma (fő)
Kérjük, adja meg a létrejött új munkahelyeken mennyi 25 év alatti férfi dolgozik. A
támogatásnak köszönhetően létrehozott új munkahelyek számába azok a munkahelyek (fő)
számítanak bele, ahány munkahellyel (munkavállalóval) növelik a támogatott projekt
megvalósításának köszönhetően a vállalkozás/vállalat dolgozói létszámát.
A létrehozott új munkahelyeken dolgozók száma összesen (fő) - üzemen kívül (off farm)
Kérjük, adja meg a létrejött új munkahelyek közöl azok számát, melyek nem kapcsolódnak
mezőgazdasági termeléshez (pl. turizmushoz, értékesítéshez köthető munkahelyek). A
támogatásnak köszönhetően létrehozott új munkahelyek számába azok a munkahelyek (fő)
számítanak bele, ahány munkahellyel (munkavállalóval) növelik a támogatott projekt
megvalósításának köszönhetően a vállalkozás/vállalat dolgozói létszámát. A támogatásnak
köszönhetően létrehozott és a támogatott művelettel/projekttel összefüggésben bejelentett
munkahelyek számát más támogatott művelethez és/vagy projekthez kapcsolódóan nem lehet
figyelembe venni.
A létrehozott új munkahelyeken dolgozók száma összesen - ebből női résztvevők száma (fő)üzemen kívül (off farm)
Kérjük, adja meg a létrejött új, nem mezőgazdasági tevékenységhez kötődő, munkahelyeken
mennyi nő dolgozik. Csak egész számot lehet megadni. A támogatásnak köszönhetően
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létrehozott új munkahelyek számába azok a munkahelyek (fő) számítanak bele, ahány
munkahellyel (munkavállalóval) növelik a támogatott projekt megvalósításának köszönhetően a
vállalkozás/vállalat dolgozói létszámát.
A létrehozott új munkahelyeken dolgozók száma összesen - a női résztvevők közül a 25 év
alattiak száma (fő) -üzemen kívül (off farm)
Kérjük, adja meg a létrejött új, nem mezőgazdasági tevékenységhez kötődő, munkahelyeken
mennyi 25 év alatti nő dolgozik. Csak egész számot lehet megadni. A támogatásnak
köszönhetően létrehozott új munkahelyek számába azok a munkahelyek (fő) számítanak bele,
ahány munkahellyel (munkavállalóval) növelik a támogatott projekt megvalósításának
köszönhetően a vállalkozás/vállalat dolgozói létszámát.
A létrehozott új munkahelyeken dolgozók száma összesen - ebből férfi résztvevők száma
(fő) - üzemen kívül (off farm)
Kérjük, adja meg a létrejött új, nem mezőgazdasági tevékenységhez kötődő, munkahelyeken
mennyi férfi dolgozik. Csak egész számot lehet megadni. A támogatásnak köszönhetően
létrehozott új munkahelyek számába azok a munkahelyek (fő) számítanak bele, ahány
munkahellyel (munkavállalóval) növelik a támogatott projekt megvalósításának köszönhetően a
vállalkozás/vállalat dolgozói létszámát.
A létrehozott új munkahelyeken dolgozók száma összesen - a férfi résztvevők közül a 25 év
alattiak száma (fő) - üzemen kívül (off farm)
Kérjük, adja meg a létrejött új, nem mezőgazdasági tevékenységhez kötődő, munkahelyeken
mennyi 25 év alatti férfi dolgozik. Csak egész számot lehet megadni. A támogatásnak
köszönhetően létrehozott új munkahelyek számába azok a munkahelyek (fő) számítanak bele,
ahány munkahellyel (munkavállalóval) növelik a támogatott projekt megvalósításának
köszönhetően a vállalkozás/vállalat dolgozói létszámát.
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Jogcímekhez kapcsolódó adatok
1. I. tengely
1.1. Komplex tájékoztatási tevékenység: Gazdálkodói információs szolgálat
fenntartására
igénybevett
támogatások
(Általános
Agrárpolitikai
Ügyfélszolgálat, 111.02)
Ügyfelekre vonatkozó adatok (fő)
A tanácsadásban érintett ügyfelek számát kérjük megadni gazdálkodási tevékenység, korcsoport,
nem, továbbá konvergencia illetve nem konvergencia régió szerinti bontásban.
Nem konvergencia régióhoz tartozik Pest megye és Budapest, konvergencia régióhoz pedig a
többi megye.

1.2 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési
intézkedéscsoportjához
kapcsolódó
képzések
támogatások (111.01)

Program I. és II.
tárgyában
nyújtandó

NEM KELL ADATSZOLGÁLTATÁST BENYÚJTANI.

1.3 Fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások (112.01)
Figyelem! Az alábbiakban felsorolt kérdések közül a felületen a támogatott művelet
megvalósításától függően jelennek meg a kérdések. Azoknak az ügyfeleknek, akiknek a
támogatási határozata 2014. január 1-je előtt született a felületen nem jelenik meg az összes
alábbi kérdés.
Az átvett terület kapcsolódik-e gazdaságátadás jogcímhez
Amennyiben a fiatal mezőgazdasági termelő által művelt terület vagy annak egy része
gazdaságátadás jogcímben támogatott, gazdálkodásból kilépő gazdálkodó gazdaságában valósul
meg, akkor kérjük az Igen választ jelölje.
Beruházás összes kiadására vonatkozó adatok (Ft)
Azt a kiadási összeget kell feltüntetni, amelyet az ügyfél a projekt megvalósítására, a gazdaság
elindítására összesen fordít, illetve fordított a tárgyévben, függetlenül attól, hogy az a támogatás
alapjába beleszámít-e, vagy sem. Tehát az adott évben ténylegesen felmerült költséget kell
feltüntetni, függetlenül attól, hogy a Hivatal felé történő elszámolása benyújtásra, kifizetésre
került.
Figyelem! Abban az esetben, ha a tárgyévben nem merült fel kiadása, akkor kérjük, hogy írjon
nullát.
Az ÁFA visszaigénylésére jogosultaknak az ÁFA nélküli, az ÁFA visszaigénylésére nem
jogosultaknak pedig az ÁFA-val együtt számított költséget kell feltüntetni.
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Kérjük, az összes kiadást bontsa meg a felületen látható kategóriák között: építés, korszerűsítés,
gépvásárlás, ingatlanvásárlás, tenyészállat vásárlás, egyéb kiadások.
Üzemméret az Európai Méretegység (EUME) szerint
Az EUME-érték, mint technikai mérőszám a gazdaságok életképességének jellemzésére használt
jövedelmezőségi mutató.
„Ha az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők
számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM
rendelet, illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal
mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes
feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 04.) VM rendelet keretében részesül támogatásban,
akkor a gazdaság EUME értékét a monitoring adatszolgáltatási időszak első napján
hatályos, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában
megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV.17.)
FVM rendelet (továbbiakban: 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet) szerint kell kiszámítani.
„21. § (1) A támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban a támogatás
feltételeként előírt üzemméretet európai méretegységben (EUME) kell kifejezni.
(2) Az üzemméret számításához a standard fedezeti hozzájárulás (a továbbiakban:
SFH) adatszolgáltatás időpontjában hatályos értékeivel kell számolni, vagyis az
Irányító Hatóság 300/2013. (XII.05) számú közleményében meghatározott SFH
értékekkel. A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listáját
az IH 2012. január 1-jétől kezdődően legalább évente egyszer közleményben teszi
közzé.
(7) Egy EUME SFH alapon számított értéke 1200 euró.”
Az adatszolgáltatási időszakra vonatkozó hatályos SFH táblázatot az 1. sz. melléklet
tartalmazza.
Az adatszolgáltatási időszakra vonatkozó árfolyam: 2014. január 1-én érvényes Európai
Központi Bank (EKB) által közzétett, hivatalos középárfolyam (297,04 Ft/€). 1 EUME=
356 448 Ft
Ha az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők
indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009.
(VIII.29.) FVM rendelet keretében alapján részesül támogatásban, akkor a gazdaság
EUME értékét e rendelet 6. melléklete szerinti standard fedezeti hozzájárulás (SFH)
értékeivel kell kiszámítani. (A vonatkozó SFH táblázatot a kitöltési útmutató 2. sz.
melléklete tartalmazza.)
A forint összeget a támogatási kérelem benyújtás évének január 1-én érvényes EKB
által közzétett, hivatalos középárfolyamon kell átszámítani euróra. Az EKB által
hivatalosan közzétett 2009. január 1-én érvényes középárfolyama 266,7 Ft/€.
1 EUME=320 040 Ft
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Ha az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők
indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012.
(VI. 21.) VM rendelet keretében részesül támogatásban, akkor a gazdaság EUME értékét
a monitoring adatszolgáltatási időszak első napján hatályos 23/2007. (IV.17.) FVM
rendelet szerint kell kiszámítani.
„21. § (1) A támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban a támogatás feltételeként előírt
üzemméretet európai méretegységben (EUME) kell kifejezni.
(2) Az üzemméret számításához a standard fedezeti hozzájárulás (a továbbiakban: SFH) támogatási
kérelem benyújtásakor hatályos értékeivel kell számolni. A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján
kialakított SFH értékek listáját az IH 2012. január 1-jétől kezdődően legalább évente egyszer
közleményben teszi közzé.
(3) Az SFH értékek alapján megállapított forintösszeget az EKB által közzétett, a támogatási kérelem
benyújtás évének január 1-jén érvényes hivatalos középárfolyamon kell átszámítani euróra, majd az
így kapott összeget el kell osztani 1 EUME SFH alapon számított értékével.
(7) Egy EUME SFH alapon számított értéke 1200 euró .”

A támogatási kérelem benyújtásakor hatályos SFH táblázatot a 3. sz. melléklet
tartalmazza.
A 2012-ben benyújtott kérelmekhez kapcsolódó árfolyam: 2012. január 1-én érvényes
EKB által közzétett, hivatalos középárfolyam (314,58 Ft/€). 1 EUME= 377 496 Ft

Kérjük, az EUME értéket két tizedes jegyre kerekítse.
Példa a 3. sz. melléklet SFH adataival és 2012. január 1-én érvényes EKB középárfolyamon
számolva:
Egy gazdaságban a következő kultúrnövények voltak 2014. évben, illetve a 2014. évben tartott
állatok éves átlaga a következő:
D04
árpa
5 ha
I02
gomba
50 m2
J01
ló
2 db
J15
tojótyúk
150 db
1 ha árpa (D04) SFH-értéke 126 652 Ft.
Ezt az értéket a területnagysággal (5 ha) szorozva 633 260 Ft SFH értéket kapunk.
100 m2 gomba (I02) SFH-értéke 1 529 311 Ft.
Így a példában szereplő 50 m2 gomba 764 656 Ft SFH-értéket képvisel.
A J01 kód szerinti ló SFH-értéke 48 571 Ft/állat.
Két állat esetén az SFH értéke 97 142 Ft.
A J15 kód szerinti tojótyúk SFH-értéke 154 884 Ft/100 db állat.
Így 150 db állat esetén az SFH-értéke 232 326 Ft.
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A példabeli gazdaságban található kultúrnövények és állatok összesített SFH-értéke:
633 260 Ft + 764 656 Ft + 97 142 Ft + 232 326 Ft = 1 727 384 Ft
Ha ezt az összeget elosztjuk 1 EUME értékével (377 496 Ft) megkapjuk a gazdaság EUMEértékét: 1 727 384/377 496 = 4,58 EUME
Legjellemzőbb mezőgazdasági ágazat
Csak egy termelési ágazat adható meg. Azt az ágazatot kell megjelölni, melyre a projekt
megvalósítása a legnagyobb mértékben fog hatni (növeli, gazdaságosságát javítja stb). Ha a
projekt több ágazatot azonos módon érint, akkor az érintett ágazatok közül azt kell megjelölni,
amelyik az árbevételből a legnagyobb arányt képviseli.
Támogatott mezőgazdasági ágazat típusa
A támogatott projektre leginkább jellemző típust kell megjelölni.
Organikusnak azt az ágazatot kell megjelölni, amelyik keretében „bio” minőségű terméket
állítanak elő, vagyis amelyikben a mesterséges beavatkozás és az anyagok használata, valamint
az alkalmazott technológia a tevékenység színterét természetszerű, önregenerációra képes
állapotban tartja.
Hagyományosnak az az ágazat minősíthető, amelyik Magyarországon időben és térben leginkább
elterjedt technológiát alkalmazza.
Legjellemzőbb ágazat
A megjelölt lehetőségek közül azt a gazdálkodási ágazatot kell választani, amelyik a tárgyévben a
kérelmező gazdaságát leginkább jellemezte a támogatott projekt ágazatától függetlenül,
árbevételében a többi tevékenység bevételét meghaladta.
Árbevételre, fedezeti összegre vonatkozó adatok
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.

1.4 Mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatások
(113.01)
Figyelem! Az alábbiakban felsorolt kérdések közül a felületen a támogatott művelet
megvalósításától függően jelennek meg a kérdések. Azoknak az ügyfeleknek, akiknek a
támogatási határozata 2014. január 1-je előtt született a felületen nem jelenik meg az összes
alábbi kérdés.
Összes átadandó/átadott mezőgazdasági terület nagysága (ha)
A földhivatali nyilvántartásokkal megegyezően a termelésből kilépő gazdálkodótól a fiatal
mezőgazdasági termelő által átvett (átvenni tervezett) terület hektárban megadott nagyságát kell
feltüntetni.
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A támogatásban részesülő kedvezményezettek között van-e mezőgazdasági munkavállaló a
gazdálkodó mellett
„Igennel” válaszoljon, ha a gazdálkodásból kilépő gazdálkodó mellett, annak a mezőgazdasági
munkavállalástól visszavonuló alkalmazottja is részesül támogatásban a támogatott kérelem
révén.
Legjellemzőbb ágazat szerinti besorolás (mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar).
A megjelölt lehetőségek közül azt a gazdálkodási ágazatot kell választani, amelyik a tárgyévben a
kérelmező gazdaságát leginkább jellemezte a támogatott projekt ágazatától függetlenül,
árbevételében a többi tevékenység bevételét meghaladta.
Árbevételre, fedezeti összegre vonatkozó adatok
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.

1.5 Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások
(114.01)
Legjellemzőbb ágazat szerinti besorolás (mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar).
A megjelölt lehetőségek közül azt a gazdálkodási ágazatot kell választani, amelyik a tárgyévben a
kérelmező gazdaságát leginkább jellemezte a támogatott projekt ágazatától függetlenül,
árbevételében a többi tevékenység bevételét meghaladta.
Árbevételre, fedezeti összegre vonatkozó adatok
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.

1.6 Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások (121.01)
Figyelem! Az alábbiakban felsorolt kérdések közül a felületen a támogatott művelet
megvalósításától függően jelennek meg a kérdések. Azoknak az ügyfeleknek, akiknek a
támogatási határozata 2014. január -je. előtt született a felületen nem jelenik meg az összes
alábbi kérdés.
Figyelem! Ha vállalkozására nem jellemző valamely alább felsorolt indikátor/mutató, kérjük,
ahhoz nulla értéket adjon meg.
Legjellemzőbb ágazat (mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar).
A megjelölt lehetőségek közül azt a gazdálkodási ágazatot kell választani, amelyik a tárgyévben a
kérelmező gazdaságát leginkább jellemezte a támogatott projekt ágazatától függetlenül,
árbevételében a többi tevékenység bevételét meghaladta.
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Legjellemzőbb mezőgazdasági ágazat
Csak egy termelési ágazat adható meg. Azt az ágazatot kell megjelölni, melyre a projekt
megvalósítása a legnagyobb mértékben hat (növeli, gazdaságosságát javítja stb.). Ha a projekt
több ágazatot azonos módon érint, akkor az érintett ágazatok közül azt kell megjelölni, amelyik
az árbevételből a legnagyobb arányt képviseli.
Támogatott mezőgazdasági ágazat típusa
A támogatott projektre leginkább jellemző típust kell megjelölni.
Organikusnak azt az ágazatot kell megjelölni, amelyik keretében „bio” minőségű terméket
állítanak elő, vagyis amelyikben a mesterséges beavatkozás és az anyagok használata, valamint
az alkalmazott technológia a tevékenység színterét természetszerű, önregenerációra képes
állapotban tartja.
Hagyományosnak az az ágazat minősíthető, amelyik Magyarországon időben és térben leginkább
elterjedt technológiát alkalmazza.
Terület típusa
A legördülő menüből a beavatkozási terület típusát kell kiválasztani a támogatott területre
vonatkozóan. Tehát nem a gazdaság egészét érintően kell megadni az adatokat, hanem arra a
területre vonatkozóan, ahol a beruházás megvalósult.
Ha a támogatott terület a megadott területi kategóriák közül több területtípust is tartalmaz, akkor
a támogatott területet a domináns területtípushoz kell besorolni.
A megadott területi jellemzők között egybeesés is lehet, azaz egy terület lehet egyszerre
kedvezőtlen adottságú, Natura 2000 program és 2000/60/EK víz keretirányelv által érintett
terület, ekkor a vegyes kategóriát kérjük jelölni.
Példák:
Adott 100 hektár támogatott terület, melyből 49 hektár KAT, 31 hektár Natura 2000, 20 hektár
egyéb → KAT-ot jelöljük, mivel a megadottak közül az a meghatározó.
Adott 100 hektár támogatott terület, mely teljes egészében vagy igen nagy mértékben egyszerre
sorolható KAT, Natura 2000 kategória közé. → vegyes kategóriát jelöljük, mivel a megadott
terület mindkét területtípus egyszerre.
Adott 100 hektár támogatott terület, melyből 10 hektár KAT 8 hektár 2000/60/EK irányelv által
érintett, 72 egyéb. → egyéb kategóriát jelöljük, mivel a megadottak közül az a meghatározó.
Állattartó telepek átlagos állatlétszáma (db)
Kérjük, adja meg a támogatással érintett állattartó telep(ek) tárgyévi összesített átlagos
állatlétszámát (db) az állatorvos által igazolt állat-nyilvántartási napló 12 havi átlagos
állatlétszám adataiból számolva.
Állattartó telep kapacitása (férőhely)
Kérjük, adja meg a támogatással érintett állattartó telep(ek)en tárgyévben rendelkezésére álló
állatférőhelyek számát, a következőek szerint:
az adott állattartó telep területén elhelyezkedő állatfajra és hasznosítási irányra vonatkozó
jogszabályban meghatározott állattartás feltételeinek megfelelő istállóépületek állatok
elhelyezésére alkalmas területe (tartástechnológiától függően az állatok tartására szolgáló
ketrecek, batériák, vagy állatok elhelyezésére alkalmas elkerített, illetve szabad terület) osztva az
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adott állatfajra, illetve hasznosítási irányra vonatkozó jogszabály által egy állatra meghatározott
minimális férőhelyszükséglet alapterületével.
Felújított állatférőhelyek száma (férőhely)
Kérjük, adja meg a tárgyévben felújított állatférőhelyek számát. Amennyiben tárgyévben nem
végzett felújítást, akkor írjon nullát.
Új állatférőhelyek száma (férőhely)
Kérjük, adja meg a tárgyévben létrehozott új állatférőhelyek számát. Amennyiben tárgyévben
nem hozott létre új állatférőhelyet, akkor írjon nullát.
Keletkező trágya 30% szárazanyag tartalom felett (tonna/hónap)
Kérjük, adja meg a támogatással érintett állattartó telepen a tárgyévben havonta átlagosan
keletkező szilárd halmazállapotú szerves trágya mennyiségét tonnában.
Keletkező hígfázis (m3/hónap)
Kérjük, adja meg a támogatással érintett állattartó telepen tárgyévben havonta átlagosan
keletkező hígtrágya mennyiségét köbméterben.
Hígfázis elhelyezésére szolgáló összes terület (m3)
Kérjük, adja meg a támogatással érintett állattartó telepen a tárgyévben hígtrágya tárolására
rendelkezésre álló tároló kapacitását köbméterben. Nem a hígtrágya hasznosításhoz meglévő
földterület nagyságát kérjük megadni.
Szilárd fázis elhelyezésére szolgáló összes terület (m2)
Kérjük, adja meg a támogatással érintett állattartó telepen a tárgyévben szilárd halmazállapotú
szerves trágya tárolására rendelkezésre álló összes területet négyzetméterben.
Meglévő biogáz telep kapacitása, az egy hónap alatt kitermelhető mennyiség (m3)
Kérjük, adja meg a meglévő (támogatott beruházással nem érintett) biogáz telepen havonta
előállított biogáz mennyiségét (havi kapacitását) köbméterben.
Új biogáz telep kapacitása, az egy hónap alatt kitermelhető mennyiség (m3)
Kérjük, adja meg az újonnan létrehozott biogáz telepen havonta előállítható biogáz mennyiségét
(havi kapacitását) köbméterben.
Biogáz termelő kapacitás a támogatott beruházás megvalósítása előtt (tonna/óra)
Kérjük, adja meg a támogatott beruházás megvalósítása előtti biogáz telepen előállított óránkénti
biogáz mennyiségét (kapacitását) tonna/órában.
Újonnan létrehozott biogáz termelő kapacitás (tonna/óra)
Kérjük, adja meg a tárgyévben újonnan létrehozott biogáz telepen előállítható óránkénti biogáz
mennyiségét (kapacitását) tonna/órában.
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Saját és egyéb jogon használt (bérelt) területből együttesen nitrátérzékeny terület (ha)
Kérjük, a 43/2007 (VI.1.) FVM rendelet alapján adja meg összesen a saját és egyéb jogon
használt földterületből a nitrátérzékeny területek nagyságát, függetlenül attól, hogy az érintett
terület kapcsolódik-e a támogatáshoz. A terület megadásakor az állattartó telep területét nem kell
beleszámítani.
Bevezetett új termékek és technológiák száma.
A támogatásnak köszönhetően bevezetett új technológiák és termékek számát kell megadni. Az a
technológia minősül újnak, amit – a mérettől és a kapacitástól függetlenül – az ügyfél által a
támogatás igénybevétele előtt nem alkalmazott. Az a termék minősül újnak, amely az ügyfél által
a támogatás igénybevétele előtt előállítottaktól eltérő saját vámtarifaszámmal rendelkezik.
Árbevételre, fedezeti összegre vonatkozó adatok
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.

1.7 Önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez
nyújtandó támogatások (121.12)
Figyelem! Az alábbiakban felsorolt kérdések közül a felületen a támogatott művelet
megvalósításától függően jelennek meg a kérdések. Azoknak az ügyfeleknek, akiknek a
támogatási határozata 2014. január -je. előtt született a felületen nem jelenik meg az összes
alábbi kérdés.
Legjellemzőbb ágazat (mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar).
A megjelölt lehetőségek közül azt a gazdálkodási ágazatot kell választani, amelyik a tárgyévben a
kérelmező gazdaságát leginkább jellemezte a támogatott projekt ágazatától függetlenül,
árbevételében a többi tevékenység bevételét meghaladta.
Legjellemzőbb mezőgazdasági ágazat
Csak egy termelési ágazat adható meg. Azt az ágazatot kell megjelölni, melyre a projekt
megvalósítása a legnagyobb mértékben hat (növeli, gazdaságosságát javítja stb.). Ha a projekt
több ágazatot azonos módon érint, akkor az érintett ágazatok közül azt kell megjelölni, amelyik
az árbevételből a legnagyobb arányt képviseli.
Támogatott mezőgazdasági ágazat típusa
A támogatott projektre leginkább jellemző típust kell megjelölni.
Organikusnak azt az ágazatot kell megjelölni, amelyik keretében „bio” minőségű terméket
állítanak elő, vagyis amelyikben a mesterséges beavatkozás és az anyagok használata, valamint
az alkalmazott technológia a tevékenység színterét természetszerű, önregenerációra képes
állapotban tartja.
Hagyományosnak az az ágazat minősíthető, amelyik Magyarországon időben és térben leginkább
elterjedt technológiát alkalmazza.
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Terület típusa
A legördülő menüből a beavatkozási terület típusát kell kiválasztani a támogatott területre
vonatkozóan. Tehát nem a gazdaság egészét érintően kell megadni az adatokat, hanem arra a
területre vonatkozóan, ahol a beruházás megvalósult, amely területen a támogatott gépet
hasznosítják, működtetik.
Ha a támogatott terület a megadott területi kategóriák közül több területtípust is tartalmaz, akkor
a támogatott területet a domináns területtípushoz kell besorolni.
A megadott területi jellemzők között egybeesés is lehet, azaz egy terület lehet egyszerre
kedvezőtlen adottságú, Natura 2000 program és 2000/60/EK víz keretirányelv által érintett
terület, ekkor a vegyes kategóriát kérjük jelölni.
Példák:
Adott 100 hektár támogatott terület, melyből 49 hektár KAT, 31 hektár Natura 2000, 20 hektár
egyéb → KAT-ot jelöljük, mivel a megadottak közül az a meghatározó.
Adott 100 hektár támogatott terület, mely teljes egészében vagy igen nagy mértékben egyszerre
sorolható KAT, Natura 2000 kategória közé. → vegyes kategóriát jelöljük, mivel a megadott
terület mindkét területtípus egyszerre.
Adott 100 hektár támogatott terület, melyből 10 hektár KAT 8 hektár 2000/60/EK irányelv által
érintett, 72 egyéb. → egyéb kategóriát jelöljük, mivel a megadottak közül az a meghatározó.
Bevezetett új termékek és technológiák száma.
A támogatásnak köszönhetően bevezetett új technológiák és termékek számát kell megadni. Az a
technológia minősül újnak, amit – a mérettől és a kapacitástól függetlenül – az ügyfél által a
támogatás igénybevétele előtt nem alkalmazott. Az a termék minősül újnak, amely az ügyfél által
a támogatás igénybevétele előtt előállítottaktól eltérő saját vámtarifaszámmal rendelkezik.
Árbevételre, fedezeti összegre vonatkozó adatok
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.

1.8 Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó
támogatások (121.11)
Figyelem! Az alábbiakban felsorolt kérdések közül a felületen a támogatott művelet
megvalósításától függően jelennek meg a kérdések. Azoknak az ügyfeleknek, akiknek a
támogatási határozata 2014. január 1-je előtt született a felületen nem jelenik meg az összes
alábbi kérdés.
Legjellemzőbb ágazat (mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar).
A megjelölt lehetőségek közül azt a gazdálkodási ágazatot kell választani, amelyik a tárgyévben a
kérelmező gazdaságát leginkább jellemezte a támogatott projekt ágazatától függetlenül,
árbevételében a többi tevékenység bevételét meghaladta.
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Legjellemzőbb mezőgazdasági ágazat
Csak egy termelési ágazat adható meg. Azt az ágazatot kell megjelölni, melyre a projekt
megvalósítása a legnagyobb mértékben hat (növeli, gazdaságosságát javítja stb.). Ha a projekt
több ágazatot azonos módon érint, akkor az érintett ágazatok közül azt kell megjelölni, amelyik
az árbevételből a legnagyobb arányt képviseli.
Támogatott mezőgazdasági ágazat típusa
A támogatott projektre leginkább jellemző típust kell megjelölni.
Organikusnak azt az ágazatot kell megjelölni, amelyik keretében „bio” minőségű terméket
állítanak elő, vagyis amelyikben a mesterséges beavatkozás és az anyagok használata, valamint
az alkalmazott technológia a tevékenység színterét természetszerű, önregenerációra képes
állapotban tartja.
Hagyományosnak az az ágazat minősíthető, amelyik Magyarországon időben és térben leginkább
elterjedt technológiát alkalmazza.
Terület típusa
A legördülő menüből a beavatkozási terület típusát kell kiválasztani a támogatott területre
vonatkozóan. Tehát nem a gazdaság egészét érintően kell megadni az adatokat, hanem arra a
területre vonatkozóan, ahol a beruházás megvalósult.
Ha a támogatott terület a megadott területi kategóriák közül több területtípust is tartalmaz, akkor
a támogatott területet a domináns területtípushoz kell besorolni.
A megadott területi jellemzők között egybeesés is lehet, azaz egy terület lehet egyszerre
kedvezőtlen adottságú, Natura 2000 program és 2000/60/EK víz keretirányelv által érintett
terület, ekkor a vegyes kategóriát kérjük jelölni.
Példák:
Adott 100 hektár támogatott terület, melyből 49 hektár KAT, 31 hektár Natura 2000, 20 hektár
egyéb → KAT-ot jelöljük, mivel a megadottak közül az a meghatározó.
Adott 100 hektár támogatott terület, mely teljes egészében vagy igen nagy mértékben egyszerre
sorolható KAT, Natura 2000 kategória közé. → vegyes kategóriát jelöljük, mivel a megadott
terület mindkét területtípus egyszerre.
Adott 100 hektár támogatott terület, melyből 10 hektár KAT 8 hektár 2000/60/EK irányelv által
érintett, 72 egyéb. → egyéb kategóriát jelöljük, mivel a megadottak közül az a meghatározó.
Üzemméret az Európai Méretegység (EUME) szerint
Az EUME-érték, mint technikai mérőszám a gazdaságok életképességének jellemzésére használt
jövedelmezőségi mutató.
A gazdaság EUME értékét a monitoring adatszolgáltatási időszak első napján hatályos 23/2007.
(IV.17.) FVM rendelet szerint kell kiszámítani.
21. § (1) A támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban a támogatás feltételeként előírt
üzemméretet európai méretegységben (EUME) kell kifejezni.
(2) Az üzemméret számításához a standard fedezeti hozzájárulás (a továbbiakban: SFH) támogatási
kérelem benyújtásakor hatályos értékeivel kell számolni. A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított
SFH értékek listáját az IH 2012. január 1-jétől kezdődően legalább évente egyszer közleményben teszi közzé.
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(3) Az SFH értékek alapján megállapított forintösszeget az EKB által közzétett, a támogatási kérelem
benyújtás évének január 1-jén érvényes hivatalos középárfolyamon kell átszámítani euróra, majd az így
kapott összeget el kell osztani 1 EUME SFH alapon számított értékével.
(7) Egy EUME SFH alapon számított értéke 1200 euró.

A támogatási kérelem benyújtásakor hatályos SFH táblázatokat a 4. sz. melléklet tartalmazza.
A 2008-ban benyújtott kérelmekhez kapcsolódó árfolyam: 2008. január 1-én érvényes Európai
Központi Bank (EKB) által közzétett, hivatalos középárfolyam (253,73 Ft/€).
A 2013-ban benyújtott kérelmekhez kapcsolódó árfolyam: 2013. január 1-jén érvényes Európai
Központi Bank (EKB) által közzétett, hivatalos középárfolyam (292,3 Ft/€). 1 EUME= 350 760
Ft
Kérjük, az EUME értéket két tizedes jegyre kerekítse.
Példa:
Egy gazdaságban a következő kultúrnövények voltak 2014. évben, illetve a 2014. évben tartott
állatok éves átlaga a következő:
D04
árpa
5 ha
I02
gomba
50 m2
J01
ló
2 db
J15
tojótyúk
150 db
1 ha árpa (D04) SFH-értéke 81 107 Ft.
Ezt az értéket a területnagysággal (5 ha) szorozva 405 535 Ft SFH értéket kapunk.
100 m2 gomba (I02) SFH-értéke 1 215 483 Ft.
Így a példában szereplő 50 m2 gomba 607 742 Ft SFH-értéket képvisel.
A J01 kód szerinti ló SFH-értéke 37528 Ft/állat.
Két állat esetén az SFH értéke 75 056 Ft.
A J15 kód szerinti tojótyúk SFH-értéke 96 726 Ft/100 db állat.
Így 150 db állat esetén az SFH-értéke 145 089 Ft.
A példabeli gazdaságban található kultúrnövények és állatok összesített SFH-értéke:
405 535 Ft + 607 742 Ft + 75 056 Ft + 145 089 Ft = 1 233 422 Ft
Ha ezt az összeget elosztjuk 1 EUME értékével (304 476 Ft) megkapjuk a gazdaság EUMEértékét: 1 233 422/304 476 = 4,05 EUME

Kertészeti üzemméret az Európai Méretegység (EUME) szerint
Kérjük ebben az esetben a teljes SFH táblázat helyett csupán a kertészeti tevékenységhez
kapcsolódó SFH kódokra vonatkozóan számolja ki az üzemméretet a 62/2013. VM rendelet 1.
melléklete szerint az Irányító Hatóság 300/2013 (XII.05) számú közleményében meghatározott
SFH értékekkel. A kapcsolódó SFH táblázatot az 5. sz melléklet tartalmazza.
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Az adatszolgáltatási időszakra vonatkozó árfolyam: 2014. január 1-én érvényes Európai
Központi Bank (EKB) által közzétett, hivatalos középárfolyam (297,04 Ft/€). 1 EUME= 356
448 Ft
Kérjük, az EUME értéket két tizedes jegyre kerekítse.

Bevezetett új termékek és technológiák száma.
A támogatásnak köszönhetően bevezetett új technológiák és termékek számát kell megadni. Az a
technológia minősül újnak, amit – a mérettől és a kapacitástól függetlenül – az ügyfél által a
támogatás igénybevétele előtt nem alkalmazott. Az a termék minősül újnak, amely az ügyfél által
a támogatás igénybevétele előtt előállítottaktól eltérő saját vámtarifaszámmal rendelkezik.
Árbevételre, fedezeti összegre vonatkozó adatok
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.

1.9 Növénytermesztés létesítményeinek
támogatások („Szárítók”, 121.08)

korszerűsítéséhez

nyújtandó

Figyelem! Az alábbiakban felsorolt kérdések közül a felületen a támogatott művelet
megvalósításától függően jelennek meg a kérdések. Azoknak az ügyfeleknek, akiknek a
támogatási határozata 2014. január 1-je előtt született a felületen nem jelenik meg az összes
alábbi kérdés.
Legjellemzőbb ágazat (mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar).
A megjelölt lehetőségek közül azt a gazdálkodási ágazatot kell választani, amelyik a tárgyévben a
kérelmező gazdaságát leginkább jellemezte a támogatott projekt ágazatától függetlenül,
árbevételében a többi tevékenység bevételét meghaladta.
Legjellemzőbb mezőgazdasági ágazat
Csak egy termelési ágazat adható meg. Azt az ágazatot kell megjelölni, melyre a projekt
megvalósítása a legnagyobb mértékben hat (növeli, gazdaságosságát javítja stb.). Ha a projekt
több ágazatot azonos módon érint, akkor az érintett ágazatok közül azt kell megjelölni, amelyik
az árbevételből a legnagyobb arányt képviseli.
Támogatott mezőgazdasági ágazat típusa
A támogatott projektre leginkább jellemző típust kell megjelölni.
Organikusnak azt az ágazatot kell megjelölni, amelyik keretében „bio” minőségű terméket
állítanak elő, vagyis amelyikben a mesterséges beavatkozás és az anyagok használata, valamint
az alkalmazott technológia a tevékenység színterét természetszerű, önregenerációra képes
állapotban tartja.
Hagyományosnak az az ágazat minősíthető, amelyik Magyarországon időben és térben leginkább
elterjedt technológiát alkalmazza.
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Terület típusa
A legördülő menüből a beavatkozási terület típusát kell kiválasztani a támogatott területre
vonatkozóan. Tehát nem a gazdaság egészét érintően kell megadni az adatokat, hanem arra a
területre vonatkozóan, ahol a beruházás megvalósult.
Ha a támogatott terület a megadott területi kategóriák közül több területtípust is tartalmaz, akkor
a támogatott területet a domináns területtípushoz kell besorolni.
A megadott területi jellemzők között egybeesés is lehet, azaz egy terület lehet egyszerre
kedvezőtlen adottságú, Natura 2000 program és 2000/60/EK víz keretirányelv által érintett
terület, ekkor a vegyes kategóriát kérjük jelölni.
Példák:
Adott 100 hektár támogatott terület, melyből 49 hektár KAT, 31 hektár Natura 2000, 20 hektár
egyéb → KAT-ot jelöljük, mivel a megadottak közül az a meghatározó.
Adott 100 hektár támogatott terület, mely teljes egészében vagy igen nagy mértékben egyszerre
sorolható KAT, Natura 2000 kategória közé. → vegyes kategóriát jelöljük, mivel a megadott
terület mindkét területtípus egyszerre.
Adott 100 hektár támogatott terület, melyből 10 hektár KAT 8 hektár 2000/60/EK irányelv által
érintett, 72 egyéb. → egyéb kategóriát jelöljük, mivel a megadottak közül az a meghatározó.
Szárítási teljesítmény (kukorica 24%-ról 14%-ra) (t/h)
Kérjük, adja meg a támogatásnak köszönhetően korszerűsített szárító teljesítményét
tonna/órában.
Fajlagos energiafelhasználás (MJ/kg víz)
Kérjük, adja meg a támogatásnak köszönhetően korszerűsített szárító
energiafelhasználását, vagyis az 1 kg víz elpárologtatásához szükséges hőmennyiséget.

fajlagos

Terménytisztítók - Tisztítási teljesítmény (gabona) (t/h)
Kérjük, adja meg a támogatásnak köszönhetően korszerűsített terménytisztító tisztítási
teljesítményét tonna/órában.
Bevezetett új termékek száma (db)
A támogatásnak köszönhetően bevezetett új termékek számát kell megadni. Az a termék minősül
újnak, amely az ügyfél által a támogatás igénybevétele előtt előállítottaktól eltérő saját
vámtarifaszámmal rendelkezik.
Bevezetett új technológiák száma (db)
A támogatásnak köszönhetően bevezetett új technológiák számát kell megadni. Az a technológia
minősül újnak, amit – a mérettől és a kapacitástól függetlenül – az ügyfél által a támogatás
igénybevétele előtt nem alkalmazott.
Árbevételre, fedezeti összegre vonatkozó adatok
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.
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1.10 Mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő
előállításához nyújtandó támogatások (Kazán csere, 121.02)
Árbevételre, fedezeti összegre vonatkozó adatok
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.
Bevezetett új termékek száma (db)
A támogatásnak köszönhetően bevezetett új termékek számát kell megadni. Az a termék minősül
újnak, amely az ügyfél által a támogatás igénybevétele előtt előállítottaktól eltérő saját
vámtarifaszámmal rendelkezik.
Bevezetett új technológiák száma (db)
A támogatásnak köszönhetően bevezetett új technológiák számát kell megadni. Az a technológia
minősül újnak, amit – a mérettől és a kapacitástól függetlenül – az ügyfél által a támogatás
igénybevétele előtt nem alkalmazott.
Legjellemzőbb ágazat (mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar).
A megjelölt lehetőségek közül azt a gazdálkodási ágazatot kell választani, amelyik a tárgyévben a
kérelmező gazdaságát leginkább jellemezte a támogatott projekt ágazatától függetlenül,
árbevételében a többi tevékenység bevételét meghaladta.

1.11 Ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások
(121.09-10)
Figyelem! Az alábbiakban felsorolt kérdések közül a felületen a támogatott művelet
megvalósításától függően jelennek meg a kérdések. Azoknak az ügyfeleknek, akiknek a
támogatási határozata 2014. január 1-je előtt született a felületen nem jelenik meg az összes
alábbi kérdés.
Legjellemzőbb ágazat (mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar).
A megjelölt lehetőségek közül azt a gazdálkodási ágazatot kell választani, amelyik a tárgyévben a
kérelmező gazdaságát leginkább jellemezte a támogatott projekt ágazatától függetlenül,
árbevételében a többi tevékenység bevételét meghaladta.
Legjellemzőbb mezőgazdasági ágazat
Csak egy termelési ágazat adható meg. Azt az ágazatot kell megjelölni, melyre a projekt
megvalósítása a legnagyobb mértékben hat (növeli, gazdaságosságát javítja stb.). Ha a projekt
több ágazatot azonos módon érint, akkor az érintett ágazatok közül azt kell megjelölni, amelyik
az árbevételből a legnagyobb arányt képviseli.
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Támogatott mezőgazdasági ágazat típusa
A támogatott projektre leginkább jellemző típust kell megjelölni.
Organikusnak azt az ágazatot kell megjelölni, amelyik keretében „bio” minőségű terméket
állítanak elő, vagyis amelyikben a mesterséges beavatkozás és az anyagok használata, valamint
az alkalmazott technológia a tevékenység színterét természetszerű, önregenerációra képes
állapotban tartja.
Hagyományosnak az az ágazat minősíthető, amelyik Magyarországon időben és térben leginkább
elterjedt technológiát alkalmazza.
Terület típusa
A legördülő menüből a beavatkozási terület típusát kell kiválasztani a támogatott területre
vonatkozóan. Tehát nem a gazdaság egészét érintően kell megadni az adatokat, hanem arra a
területre vonatkozóan, ahol a beruházás megvalósult.
Ha a támogatott terület a megadott területi kategóriák közül több területtípust is tartalmaz, akkor
a támogatott területet a domináns területtípushoz kell besorolni.
A megadott területi jellemzők között egybeesés is lehet, azaz egy terület lehet egyszerre
kedvezőtlen adottságú, Natura 2000 program és 2000/60/EK víz keretirányelv által érintett
terület, ekkor a vegyes kategóriát kérjük jelölni.
Példák:
Adott 100 hektár támogatott terület, melyből 49 hektár KAT, 31 hektár Natura 2000, 20 hektár
egyéb → KAT-ot jelöljük, mivel a megadottak közül az a meghatározó.
Adott 100 hektár támogatott terület, mely teljes egészében vagy igen nagy mértékben egyszerre
sorolható KAT, Natura 2000 kategória közé. → vegyes kategóriát jelöljük, mivel a megadott
terület mindkét területtípus egyszerre.
Adott 100 hektár támogatott terület, melyből 10 hektár KAT 8 hektár 2000/60/EK irányelv által
érintett, 72 egyéb. → egyéb kategóriát jelöljük, mivel a megadottak közül az a meghatározó.
Saját tulajdonban lévő összes terület nagysága (ha)
Kérjük, adja meg az Ön, illetve a vállalkozás által használt azon terület nagyságát, mely a
földhivatali nyilvántartás, földtulajdoni lap alapján saját, illetve a vállalkozás tulajdonában van szántó, rét-legelő és nem művelt területet is- függetlenül attól, hogy a saját területének hány
százaléka érintett támogatásban.
Egyéb jogon használt terület nagysága (ha)
Kérjük, adja meg az Ön, illetve a vállalkozás által használt azon terület nagyságát, mely nincs az
Ön, illetve a vállalkozás tulajdonában (pl.: bérelt területek, szívességi használat).
Bevezetett új termékek száma (db)
A támogatásnak köszönhetően bevezetett új termékek számát kell megadni. Az a termék minősül
újnak, amely az ügyfél által a támogatás igénybevétele előtt előállítottaktól eltérő saját
vámtarifaszámmal rendelkezik.
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Bevezetett új technológiák száma (db)
A támogatásnak köszönhetően bevezetett új technológiák számát kell megadni. Az a technológia
minősül újnak, amit – a mérettől és a kapacitástól függetlenül – az ügyfél által a támogatás
igénybevétele előtt nem alkalmazott.
Árbevételre, fedezeti összegre vonatkozó adatok
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.

1.12 Rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények és évelő, lágy szárú
energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatások (121.03-04)
Figyelem! Az alábbiakban felsorolt kérdések közül a felületen a támogatott művelet
megvalósításától függően jelennek meg a kérdések. Azoknak az ügyfeleknek, akiknek a
támogatási határozata 2014. január 1-je előtt született a felületen nem jelenik meg az összes
alábbi kérdés.
Legjellemzőbb ágazat (mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar).
A megjelölt lehetőségek közül azt a gazdálkodási ágazatot kell választani, amelyik a tárgyévben a
kérelmező gazdaságát leginkább jellemezte a támogatott projekt ágazatától függetlenül,
árbevételében a többi tevékenység bevételét meghaladta.
Legjellemzőbb mezőgazdasági ágazat
Csak egy termelési ágazat adható meg. Azt az ágazatot kell megjelölni, melyre a projekt
megvalósítása a legnagyobb mértékben hat (növeli, gazdaságosságát javítja stb.). Ha a projekt
több ágazatot azonos módon érint, akkor az érintett ágazatok közül azt kell megjelölni, amelyik
az árbevételből a legnagyobb arányt képviseli.
Támogatott mezőgazdasági ágazat típusa
A támogatott projektre leginkább jellemző típust kell megjelölni.
Organikusnak azt az ágazatot kell megjelölni, amelyik keretében „bio” minőségű terméket
állítanak elő, vagyis amelyikben a mesterséges beavatkozás és az anyagok használata, valamint
az alkalmazott technológia a tevékenység színterét természetszerű, önregenerációra képes
állapotban tartja.
Hagyományosnak az az ágazat minősíthető, amelyik Magyarországon időben és térben leginkább
elterjedt technológiát alkalmazza.
Terület típusa
A legördülő menüből a beavatkozási terület típusát kell kiválasztani a támogatott területre
vonatkozóan. Tehát nem a gazdaság egészét érintően kell megadni az adatokat, hanem arra a
területre vonatkozóan, ahol a beruházás megvalósult.
Ha a támogatott terület a megadott területi kategóriák közül több területtípust is tartalmaz, akkor
a támogatott területet a domináns területtípushoz kell besorolni.
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A megadott területi jellemzők között egybeesés is lehet, azaz egy terület lehet egyszerre
kedvezőtlen adottságú, Natura 2000 program és 2000/60/EK víz keretirányelv által érintett
terület, ekkor a vegyes kategóriát kérjük jelölni.
Példák:
Adott 100 hektár támogatott terület, melyből 49 hektár KAT, 31 hektár Natura 2000, 20 hektár
egyéb → KAT-ot jelöljük, mivel a megadottak közül az a meghatározó.
Adott 100 hektár támogatott terület, mely teljes egészében vagy igen nagy mértékben egyszerre
sorolható KAT, Natura 2000 kategória közé. → vegyes kategóriát jelöljük, mivel a megadott
terület mindkét területtípus egyszerre.
Adott 100 hektár támogatott terület, melyből 10 hektár KAT 8 hektár 2000/60/EK irányelv által
érintett, 72 egyéb. → egyéb kategóriát jelöljük, mivel a megadottak közül az a meghatározó.
Nyár telepítésre vonatkozó adatok (t)
Kérjük, adja meg a telepített nyárból tárgyévben előállított (ténylegesen letermelt) biomassza
mennyiségét tonnában (nedves, betakarításkori mennyiségre vetítve). Mennyi volt ebből az
üzemen belüli felhasználás. Az értékesített mennyiségből várhatóan mekkora tétel kerül villamos
energia előállításához felhasználásra (pl. erőműveknek).
Fűz telepítésre vonatkozó adatok (t)
Kérjük, adja meg a telepített fűzből tárgyévben előállított (ténylegesen letermelt) biomassza
mennyiségét tonnában (nedves, betakarításkori mennyiségre vetítve). Mennyi volt ebből az
üzemen belüli felhasználás. Az értékesített mennyiségből várhatóan mekkora tétel kerül villamos
energia előállításához felhasználására (pl. erőműveknek).
Akác telepítésre vonatkozó adatok (t)
Kérjük, adja meg a telepített akácból előállított (ténylegesen letermelt) biomassza mennyiségét
tonnában (nedves, betakarításkori mennyiségre vetítve). Mennyi volt ebből az üzemen belüli
felhasználás. Az értékesített mennyiségből várhatóan mekkora tétel kerül villamos energia
előállításához felhasználására (pl. erőműveknek).
Energiafű telepítésére vonatkozó adatok (t)
Kérjük, adja meg a telepített energiafűből tárgyévben előállított (ténylegesen letermelt)
biomassza mennyiségből (nedves, betakarításkori mennyiségre vetítve) mennyi volt az üzemen
belüli felhasználás, illetve az értékesített mennyiségből várhatóan mekkora tétel kerül villamos
energia előállításához felhasználására (pl. erőműveknek).
Energianád telepítésére vonatkozó adatok (t)
Kérjük, adja meg a telepített energianádból tárgyévben előállított (ténylegesen letermelt)
biomassza mennyiségét tonnában (nedves, betakarításkori mennyiségre vetítve). Mennyi volt
ebből az üzemen belüli felhasználás. Az értékesített mennyiségből várhatóan mekkora tétel kerül
villamos energia előállításához felhasználására (pl. erőműveknek).
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Bevezetett új termékek száma (db)
A támogatásnak köszönhetően bevezetett új termékek számát kell megadni. Az a termék minősül
újnak, amely az ügyfél által a támogatás igénybevétele előtt előállítottaktól eltérő saját
vámtarifaszámmal rendelkezik.
Bevezetett új technológiák száma (db)
A támogatásnak köszönhetően bevezetett új technológiák számát kell megadni. Az a technológia
minősül újnak, amit – a mérettől és a kapacitástól függetlenül – az ügyfél által a támogatás
igénybevétele előtt nem alkalmazott.
Árbevételre, fedezeti összegre vonatkozó adatok
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.

1.13 Öntözés, melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és
közösségi létesítmények fejlesztéséhez nyújtandó támogatások (121.07)
Figyelem! Az alábbiakban felsorolt kérdések közül a felületen a támogatott művelet
megvalósításától függően jelennek meg a kérdések. Azoknak az ügyfeleknek, akiknek a
támogatási határozata 2014. január 1-je előtt született nem jelennek meg az alább felsorolt
összes kérdés.
Figyelem! Üzemi létesítmény fejlesztése esetén benyújtandó adatok.
Legjellemzőbb ágazat (mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar).
A megjelölt lehetőségek közül azt a gazdálkodási ágazatot kell választani, amelyik a tárgyévben a
kérelmező gazdaságát leginkább jellemezte a támogatott projekt ágazatától függetlenül,
árbevételében a többi tevékenység bevételét meghaladta.
Legjellemzőbb mezőgazdasági ágazat
Csak egy termelési ágazat adható meg. Azt az ágazatot kell megjelölni, melyre a projekt
megvalósítása a legnagyobb mértékben hat (növeli, gazdaságosságát javítja stb.). Ha a projekt
több ágazatot azonos módon érint, akkor az érintett ágazatok közül azt kell megjelölni, amelyik
az árbevételből a legnagyobb arányt képviseli.
Támogatott mezőgazdasági ágazat típusa
A támogatott projektre leginkább jellemző típust kell megjelölni.
Organikusnak azt az ágazatot kell megjelölni, amelyik keretében „bio” minőségű terméket
állítanak elő, vagyis amelyikben a mesterséges beavatkozás és az anyagok használata, valamint
az alkalmazott technológia a tevékenység színterét természetszerű, önregenerációra képes
állapotban tartja.
Hagyományosnak az az ágazat minősíthető, amelyik Magyarországon időben és térben leginkább
elterjedt technológiát alkalmazza.
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Terület típusa
A legördülő menüből a beavatkozási terület típusát kell kiválasztani a támogatott területre
vonatkozóan. Tehát nem a gazdaság egészét érintően kell megadni az adatokat, hanem arra a
területre vonatkozóan, ahol a beruházás megvalósult.
Ha a támogatott terület a megadott területi kategóriák közül több területtípust is tartalmaz, akkor
a támogatott területet a domináns területtípushoz kell besorolni.
A megadott területi jellemzők között egybeesés is lehet, azaz egy terület lehet egyszerre
kedvezőtlen adottságú, Natura 2000 program és 2000/60/EK vízi keretirányelv által érintett
terület, ekkor a vegyes kategóriát kérjük jelölni.
Példák:
Adott 100 hektár támogatott terület, melyből 49 hektár KAT, 31 hektár Natura 2000, 20 hektár
egyéb → KAT-ot jelöljük, mivel a megadottak közül az a meghatározó.
Adott 100 hektár támogatott terület, mely teljes egészében vagy igen nagy mértékben egyszerre
sorolható KAT, Natura 2000 kategória közé. → vegyes kategóriát jelöljük, mivel a megadott
terület mindkét területtípus egyszerre.
Adott 100 hektár támogatott terület, melyből 10 hektár KAT 8 hektár 2000/60/EK irányelv által
érintett, 72 egyéb. → egyéb kategóriát jelöljük, mivel a megadottak közül az a meghatározó.
Legjellemzőbb ágazat szerinti besorolás (mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar).
Kérem adja meg az ágazati besorolását. Csak egy termelési ágazat adható meg. Azt az ágazatot
kell megjelölni, melyre a projekt megvalósítása a legnagyobb mértékben fog hatni (növeli,
gazdaságosságát javítja stb.). Ha a projekt több ágazatot azonos módon érint, akkor az érintett
ágazatok közül azt kell megjelölni, amelyik az árbevételből a legnagyobb arányt képviseli.
Bevezetett új termékek száma (db)
A támogatásnak köszönhetően bevezetett új termékek számát kell megadni. Az a termék minősül
újnak, amely az ügyfél által a támogatás igénybevétele előtt előállítottaktól eltérő saját
vámtarifaszámmal rendelkezik.
Bevezetett új technológiák száma (db)
A támogatásnak köszönhetően bevezetett új technológiák számát kell megadni. Az a technológia
minősül újnak, amit – a mérettől és a kapacitástól függetlenül – az ügyfél által a támogatás
igénybevétele előtt nem alkalmazott.
Árbevételre, fedezeti összegre vonatkozó adatok
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.

1.14 Öntözés, melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és
közösségi létesítmények fejlesztéséhez nyújtandó támogatások (125.01)
Figyelem! Az alábbiakban felsorolt kérdések közül a felületen a támogatott művelet
megvalósításától függően jelennek meg a kérdések. Azoknak az ügyfeleknek, akiknek a
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támogatási határozata 2014. január 1-je előtt született a felületen nem jelenik meg az összes
alábbi kérdés.
Figyelem! Közösségi létesítmény fejlesztése esetén benyújtandó adatok.
Legjellemzőbb ágazat (mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar).
A megjelölt lehetőségek közül azt a gazdálkodási ágazatot kell választani, amelyik a tárgyévben a
kérelmező gazdaságát leginkább jellemezte a támogatott projekt ágazatától függetlenül,
árbevételében a többi tevékenység bevételét meghaladta.
A földterület típusa
Kérjük, a legördülő menüből válassza ki a földterület típusát aszerint, hogy mezőgazdasági vagy
erdőterülethez kapcsolódik a támogatás.
Az 1. célterületre vonatkozó adatok (km, ha)
Kérjük, adja meg az 1. célterülethez kapcsolódó adatokat a megadott mértékegységekben.
A célterületek szerinti besorolás a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 1. mellékletében található.
1. célterület: Külterületen a vízrendezés közösségi beruházásai, vízkárelhárítás, belvízvédelem.
Az 1. célterületen belül a közcélú létesítmények belterületi szakaszaira támogatás abban az
esetben nyújtható, ha a külterületi vízkárok megelőzésére, csökkentésére irányuló fejlesztésekkel
együtt valósulnak meg.
Figyelem! Amennyiben e célterületen belül nem végez beruházást, nullás adatokat adjon meg.
A 2.2. célterületre vonatkozó adatok (ha)
Kérjük, adja meg az 2.2. célterülethez kapcsolódó adatokat a megadott mértékegységekben.
A célterületek szerinti besorolás a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 1. mellékletében található.
2. célterület: az öntözés mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztésére, ennek
keretében:
2.2 közösségi fejlesztésekre (2.2 célterület)
Figyelem! Amennyiben e célterületen belül nem végez beruházást, nullás adatokat adjon meg.
A 3.2. célterületre vonatkozó adatok (db, km, ha)
Kérjük, adja meg az 3.2. célterülethez kapcsolódó adatokat a megadott mértékegységekben.
A célterületek szerinti besorolás a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 1. mellékletében található.
3. célterület: a melioráció mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztésére,
ennek keretében:
3.2 a melioráció közösségi létesítményeinek fejlesztésére; (3.2 célterület)
Figyelem! Amennyiben e célterületen belül nem végez beruházást, nullás adatokat adjon meg.
Árbevételre, fedezeti összegre vonatkozó adatok
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.
.
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1.15 Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások
(ÉLIP, 121.06)
Figyelem! Az alábbiakban felsorolt kérdések közül a felületen a támogatott művelet
megvalósításától függően jelennek meg a kérdések. Azoknak az ügyfeleknek, akiknek a
támogatási határozata 2014. január 1-je előtt született a felületen nem jelenik meg az összes
alábbi kérdés.
Figyelem! Benyújtandó adatok azokra vonatkozóan, akiknek az üzemeltetési kötelezettség
lejáratáig terjedő időszakban az értékesítésből származó árbevételük legalább 50 %-a
származik nem-feldolgozott mezőgazdasági termékek értékesítéséből és a támogatást
mezőgazdasági termelő ügyfélként vagy TCS-ként igénylik.
Legjellemzőbb ágazat (mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar).
A megjelölt lehetőségek közül azt a gazdálkodási ágazatot kell választani, amelyik a tárgyévben a
kérelmező gazdaságát leginkább jellemezte a támogatott projekt ágazatától függetlenül,
árbevételében a többi tevékenység bevételét meghaladta.
Legjellemzőbb mezőgazdasági ágazat
Csak egy termelési ágazat adható meg. Azt az ágazatot kell megjelölni, melyre a projekt
megvalósítása a legnagyobb mértékben hat (növeli, gazdaságosságát javítja stb.). Ha a projekt
több ágazatot azonos módon érint, akkor az érintett ágazatok közül azt kell megjelölni, amelyik
az árbevételből a legnagyobb arányt képviseli.
Támogatott mezőgazdasági ágazat típusa
A támogatott projektre leginkább jellemző típust kell megjelölni.
Organikusnak azt az ágazatot kell megjelölni, amelyik keretében „bio” minőségű terméket
állítanak elő, vagyis amelyikben a mesterséges beavatkozás és az anyagok használata, valamint
az alkalmazott technológia a tevékenység színterét természetszerű, önregenerációra képes
állapotban tartja.
Hagyományosnak az az ágazat minősíthető, amelyik Magyarországon időben és térben leginkább
elterjedt technológiát alkalmazza.
Terület típusa
A legördülő menüből a beavatkozási terület típusát kell kiválasztani a támogatott területre
vonatkozóan. Tehát nem a gazdaság egészét érintően kell megadni az adatokat, hanem arra a
területre vonatkozóan, ahol a beruházás megvalósult.
Ha a támogatott terület a megadott területi kategóriák közül több területtípust is tartalmaz, akkor
a támogatott területet a domináns területtípushoz kell besorolni.
A megadott területi jellemzők között egybeesés is lehet, azaz egy terület lehet egyszerre
kedvezőtlen adottságú, Natura 2000 program és 2000/60/EK vízi keretirányelv által érintett
terület, ekkor a vegyes kategóriát kérjük jelölni.
Példák:
Adott 100 hektár támogatott terület, melyből 49 hektár KAT, 31 hektár Natura 2000, 20 hektár
egyéb → KAT-ot jelöljük, mivel a megadottak közül az a meghatározó.
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Adott 100 hektár támogatott terület, mely teljes egészében vagy igen nagy mértékben egyszerre
sorolható KAT, Natura 2000 kategória közé. → vegyes kategóriát jelöljük, mivel a megadott
terület mindkét területtípus egyszerre.
Adott 100 hektár támogatott terület, melyből 10 hektár KAT 8 hektár 2000/60/EK irányelv által
érintett, 72 egyéb. → egyéb kategóriát jelöljük, mivel a megadottak közül az a meghatározó.
Bevezetett új termékek száma (db)
A támogatásnak köszönhetően bevezetett új termékek számát kell megadni. Az a termék minősül
újnak, amely az ügyfél által a támogatás igénybevétele előtt előállítottaktól eltérő saját
vámtarifaszámmal rendelkezik.
Bevezetett új technológiák száma (db)
A támogatásnak köszönhetően bevezetett új technológiák számát kell megadni. Az a technológia
minősül újnak, amit – a mérettől és a kapacitástól függetlenül – az ügyfél által a támogatás
igénybevétele előtt nem alkalmazott.
Árbevételre, fedezeti összegre vonatkozó adatok
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.

1.16 Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások
(ÉLIP, 123.01)
Figyelem! Az alábbiakban felsorolt kérdések közül a felületen a támogatott művelet
megvalósításától függően jelennek meg a kérdések. Azoknak az ügyfeleknek, akiknek a
támogatási határozata 2014. január 1-je előtt született a felületen nem jelenik meg az összes
alábbi kérdés.
Figyelem! Benyújtandó adatok azokra vonatkozóan, akiknek az üzemeltetési kötelezettség
lejáratáig terjedő időszakban az értékesítésből származó árbevételük kevesebb, mint 50 %-a
származik nem-feldolgozott mezőgazdasági termékek értékesítéséből és a támogatást feldolgozó
ügyfélként vagy TCS-ként igénylik.
Legjellemzőbb ágazat (mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar).
A megjelölt lehetőségek közül azt a gazdálkodási ágazatot kell választani, amelyik a tárgyévben a
kérelmező gazdaságát leginkább jellemezte a támogatott projekt ágazatától függetlenül,
árbevételében a többi tevékenység bevételét meghaladta.
Támogatott mezőgazdasági ágazat típusa
A támogatott projektre leginkább jellemző típust kell megjelölni.
Organikusnak azt az ágazatot kell megjelölni, amelyik keretében „bio” minőségű terméket
állítanak elő, vagyis amelyikben a mesterséges beavatkozás és az anyagok használata, valamint
az alkalmazott technológia a tevékenység színterét természetszerű, önregenerációra képes
állapotban tartja.
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Hagyományosnak az az ágazat minősíthető, amelyik Magyarországon időben és térben leginkább
elterjedt technológiát alkalmazza.
A kérelem legjellemzőbb tevékenysége
A felsorolt lehetőségek közül kérjük, azt az ágazatot válassza ki (csak egyet), melyre a projekt
megvalósítása a legnagyobb mértékben hat (növeli vagy gazdaságosságát javítja stb.).
A tevékenység jellemző típusa
Kérjük, a legördülő menüből árbevétele összegének megoszlása alapján a támogatott
tevékenységére vonatkozó legjellemzőbb típust válassza.
Termelés: ha a támogatott vállalkozás főtevékenység-szerűen tovább-feldolgozásra alkalmas
terméket állít elő.
Feldolgozás: ha a támogatott vállalkozás főtevékenység-szerűen mezőgazdasági alapanyagból
kész vagy félkész terméket állít elő 20 %-ot meghaladó hozzáadott értékkel.
Értékesítés (kereskedés/viszonteladás): ha a támogatott vállalkozás főtevékenység-szerűen mástól
beszerzett mezőgazdasági termék tovább eladásával, nagy és/vagy kiskereskedelmével
foglalkozik csekély hozzáadott értékkel (például raktározás).
Fejlesztés: ha a támogatott vállalkozás főtevékenység-szerűen szellemi termékek előállításával,
beruházások, befektetések lebonyolításával foglalkozik.
Bevezetett új termékek száma (db)
A támogatásnak köszönhetően bevezetett új termékek számát kell megadni. Az a termék minősül
újnak, amely az ügyfél által a támogatás igénybevétele előtt előállítottaktól eltérő saját
vámtarifaszámmal rendelkezik.
Bevezetett új technológiák száma (db)
A támogatásnak köszönhetően bevezetett új technológiák számát kell megadni. Az a technológia
minősül újnak, amit – a mérettől és a kapacitástól függetlenül – az ügyfél által a támogatás
igénybevétele előtt nem alkalmazott.
Árbevételre, fedezeti összegre vonatkozó adatok
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.

1.17 Nem élelmiszeripari célú kiskapacitású növényi alapú nyersszesz,
nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások (121.13)
Figyelem! Az alábbiakban felsorolt kérdések közül a felületen a támogatott művelet
megvalósításától függően jelennek meg a kérdések. Azoknak az ügyfeleknek, akiknek a
támogatási határozata 2014. január -je. előtt született a felületen nem jelenik meg az összes
alábbi kérdés.
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Figyelem! Adatszolgáltatási kötelezettség azokra vonatkozóan, akiknek az üzemeltetési
kötelezettség lejáratáig terjedő időszakban az értékesítésből származó árbevételük legalább
50 %-a származik nem-feldolgozott mezőgazdasági termékek értékesítéséből és a
támogatást mezőgazdasági termelő ügyfélként vagy TCS-ként igénylik.
Legjellemzőbb ágazat (mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar).
A megjelölt lehetőségek közül azt a gazdálkodási ágazatot kell választani, amelyik a tárgyévben a
kérelmező gazdaságát leginkább jellemezte a támogatott projekt ágazatától függetlenül,
árbevételében a többi tevékenység bevételét meghaladta.
Legjellemzőbb mezőgazdasági ágazat
Csak egy termelési ágazat adható meg. Azt az ágazatot kell megjelölni, melyre a projekt
megvalósítása a legnagyobb mértékben hat (növeli, gazdaságosságát javítja stb.). Ha a projekt
több ágazatot azonos módon érint, akkor az érintett ágazatok közül azt kell megjelölni, amelyik
az árbevételből a legnagyobb arányt képviseli.
Támogatott mezőgazdasági ágazat típusa
A támogatott projektre leginkább jellemző típust kell megjelölni.
Organikusnak azt az ágazatot kell megjelölni, amelyik keretében „bio” minőségű terméket
állítanak elő, vagyis amelyikben a mesterséges beavatkozás és az anyagok használata, valamint
az alkalmazott technológia a tevékenység színterét természetszerű, önregenerációra képes
állapotban tartja.
Hagyományosnak az az ágazat minősíthető, amelyik Magyarországon időben és térben leginkább
elterjedt technológiát alkalmazza.
.
Terület típusa
A legördülő menüből a beavatkozási terület típusát kell kiválasztani a támogatott területre
vonatkozóan. Tehát nem a gazdaság egészét érintően kell megadni az adatokat, hanem arra a
területre vonatkozóan, ahol a beruházás megvalósult.
Ha a támogatott terület a megadott területi kategóriák közül több területtípust is tartalmaz, akkor
a támogatott területet a domináns területtípushoz kell besorolni.
A megadott területi jellemzők között egybeesés is lehet, azaz egy terület lehet egyszerre
kedvezőtlen adottságú, Natura 2000 program és 2000/60/EK vízi keretirányelv által érintett
terület, ekkor a vegyes kategóriát kérjük jelölni.
Példák:
Adott 100 hektár támogatott terület, melyből 49 hektár KAT, 31 hektár Natura 2000, 20 hektár
egyéb → KAT-ot jelöljük, mivel a megadottak közül az a meghatározó.
Adott 100 hektár támogatott terület, mely teljes egészében vagy igen nagy mértékben egyszerre
sorolható KAT, Natura 2000 kategória közé. → vegyes kategóriát jelöljük, mivel a megadott
terület mindkét területtípus egyszerre.
Adott 100 hektár támogatott terület, melyből 10 hektár KAT 8 hektár 2000/60/EK irányelv által
érintett, 72 egyéb. → egyéb kategóriát jelöljük, mivel a megadottak közül az a meghatározó.
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Bevezetett új termékek száma (db)
A támogatásnak köszönhetően bevezetett új termékek számát kell megadni. Az a termék minősül
újnak, amely az ügyfél által a támogatás igénybevétele előtt előállítottaktól eltérő saját
vámtarifaszámmal rendelkezik.
Bevezetett új technológiák száma (db)
A támogatásnak köszönhetően bevezetett új technológiák számát kell megadni. Az a technológia
minősül újnak, amit – a mérettől és a kapacitástól függetlenül – az ügyfél által a támogatás
igénybevétele előtt nem alkalmazott.
Árbevételre, fedezeti összegre vonatkozó adatok
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.

1.18 Nem élelmiszeripari célú kiskapacitású növényi alapú nyersszesz,
nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások (123.02)
Figyelem! Az alábbiakban felsorolt kérdések közül a felületen a támogatott művelet
megvalósításától függően jelennek meg a kérdések. Azoknak az ügyfeleknek, akiknek a
támogatási határozata 2014. január 1-je előtt született a felületen nem jelenik meg az összes
alábbi kérdés.
Figyelem! Adatszolgáltatási kötelezettség azokra vonatkozóan, akiknek az üzemeltetési
kötelezettség lejáratáig terjedő időszakban az értékesítésből származó árbevételük kevesebb,
mint 50 %-a származik nem-feldolgozott mezőgazdasági termékek értékesítéséből és a
támogatást feldolgozó ügyfélként vagy TCS-ként igénylik.
Legjellemzőbb ágazat (mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar).
A megjelölt lehetőségek közül azt a gazdálkodási ágazatot kell választani, amelyik a tárgyévben a
kérelmező gazdaságát leginkább jellemezte a támogatott projekt ágazatától függetlenül,
árbevételében a többi tevékenység bevételét meghaladta.
Támogatott mezőgazdasági ágazat típusa
A támogatott projektre leginkább jellemző típust kell megjelölni.
Organikusnak azt az ágazatot kell megjelölni, amelyik keretében „bio” minőségű terméket
állítanak elő, vagyis amelyikben a mesterséges beavatkozás és az anyagok használata, valamint
az alkalmazott technológia a tevékenység színterét természetszerű, önregenerációra képes
állapotban tartja.
Hagyományosnak az az ágazat minősíthető, amelyik Magyarországon időben és térben leginkább
elterjedt technológiát alkalmazza.
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A kérelem legjellemzőbb tevékenysége
A felsorolt lehetőségek közül kérjük, azt az ágazatot válassza ki (csak egyet), melyre a projekt
megvalósítása a legnagyobb mértékben hat (növeli vagy gazdaságosságát javítja stb.).
A tevékenység jellemző típusa
Kérjük, a legördülő menüből árbevétele összegének megoszlása alapján a támogatott
tevékenységére vonatkozó legjellemzőbb típust válassza.
Termelés: ha a támogatott vállalkozás főtevékenység-szerűen tovább-feldolgozásra alkalmas
terméket állít elő.
Feldolgozás: ha a támogatott vállalkozás főtevékenység-szerűen mezőgazdasági alapanyagból
kész vagy félkész terméket állít elő 20 %-ot meghaladó hozzáadott értékkel.
Értékesítés (kereskedés/viszonteladás): ha a támogatott vállalkozás főtevékenység-szerűen mástól
beszerzett mezőgazdasági termék tovább eladásával, nagy és/vagy kiskereskedelmével
foglalkozik csekély hozzáadott értékkel (például raktározás).
Fejlesztés: ha a támogatott vállalkozás főtevékenység-szerűen szellemi termékek előállításával,
beruházások, befektetések lebonyolításával foglalkozik.
Bevezetett új termékek száma (db)
A támogatásnak köszönhetően bevezetett új termékek számát kell megadni. Az a termék minősül
újnak, amely az ügyfél által a támogatás igénybevétele előtt előállítottaktól eltérő saját
vámtarifaszámmal rendelkezik.
Bevezetett új technológiák száma (db)
A támogatásnak köszönhetően bevezetett új technológiák számát kell megadni. Az a technológia
minősül újnak, amit – a mérettől és a kapacitástól függetlenül – az ügyfél által a támogatás
igénybevétele előtt nem alkalmazott.
Árbevételre, fedezeti összegre vonatkozó adatok
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.

1.19 Baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások (121.01.04)
Figyelem! Az alábbiakban felsorolt kérdések közül a felületen a támogatott művelet
megvalósításától függően jelennek meg a kérdések. Azoknak az ügyfeleknek, akiknek a
támogatási határozata 2014. január 1-je előtt született a felületen nem jelenik meg az összes
alábbi kérdés.
Legjellemzőbb ágazat (mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar).
A megjelölt lehetőségek közül azt a gazdálkodási ágazatot kell választani, amelyik a tárgyévben a
kérelmező gazdaságát leginkább jellemezte a támogatott projekt ágazatától függetlenül,
árbevételében a többi tevékenység bevételét meghaladta.
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Legjellemzőbb mezőgazdasági ágazat
Csak egy termelési ágazat adható meg. Azt az ágazatot kell megjelölni, melyre a projekt
megvalósítása a legnagyobb mértékben hat (növeli, gazdaságosságát javítja stb.). Ha a projekt
több ágazatot azonos módon érint, akkor az érintett ágazatok közül azt kell megjelölni, amelyik
az árbevételből a legnagyobb arányt képviseli.
Támogatott mezőgazdasági ágazat típusa
A támogatott projektre leginkább jellemző típust kell megjelölni.
Organikusnak azt az ágazatot kell megjelölni, amelyik keretében „bio” minőségű terméket
állítanak elő, vagyis amelyikben a mesterséges beavatkozás és az anyagok használata, valamint
az alkalmazott technológia a tevékenység színterét természetszerű, önregenerációra képes
állapotban tartja.
Hagyományosnak az az ágazat minősíthető, amelyik Magyarországon időben és térben leginkább
elterjedt technológiát alkalmazza.
Terület típusa
A legördülő menüből a beavatkozási terület típusát kell kiválasztani a támogatott területre
vonatkozóan. Tehát nem a gazdaság egészét érintően kell megadni az adatokat, hanem arra a
területre vonatkozóan, ahol a beruházás megvalósult.
Ha a támogatott terület a megadott területi kategóriák közül több területtípust is tartalmaz, akkor
a támogatott területet a domináns területtípushoz kell besorolni.
A megadott területi jellemzők között egybeesés is lehet, azaz egy terület lehet egyszerre
kedvezőtlen adottságú, Natura 2000 program és 2000/60/EK vízi keretirányelv által érintett
terület, ekkor a vegyes kategóriát kérjük jelölni.
Példák:
Adott 100 hektár támogatott terület, melyből 49 hektár KAT, 31 hektár Natura 2000, 20 hektár
egyéb → KAT-ot jelöljük, mivel a megadottak közül az a meghatározó.
Adott 100 hektár támogatott terület, mely teljes egészében vagy igen nagy mértékben egyszerre
sorolható KAT, Natura 2000 kategória közé. → vegyes kategóriát jelöljük, mivel a megadott
terület mindkét területtípus egyszerre.
Adott 100 hektár támogatott terület, melyből 10 hektár KAT 8 hektár 2000/60/EK irányelv által
érintett, 72 egyéb. → egyéb kategóriát jelöljük, mivel a megadottak közül az a meghatározó.
Tojóketrecek száma (db)
Kérjük, adja meg a támogatásból beszerzett tojóketrecek számát.
Ketrecek alapterülete (m2)
Kérjük, adja meg a támogatásból beszerzett ketrecek alapterületét m2-ben.
Bevezetett új termékek száma (db)
A támogatásnak köszönhetően bevezetett új termékek számát kell megadni. Az a termék minősül
újnak, amely az ügyfél által a támogatás igénybevétele előtt előállítottaktól eltérő saját
vámtarifaszámmal rendelkezik.
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Bevezetett új technológiák száma (db)
A támogatásnak köszönhetően bevezetett új technológiák számát kell megadni. Az a technológia
minősül újnak, amit – a mérettől és a kapacitástól függetlenül – az ügyfél által a támogatás
igénybevétele előtt nem alkalmazott.
Árbevételre, fedezeti összegre vonatkozó adatok
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.

1.20 Erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez
nyújtandó támogatások (122.01)
Figyelem! Az alábbiakban felsorolt kérdések közül a felületen a támogatott művelet
megvalósításától függően jelennek meg a kérdések. Azoknak az ügyfeleknek, akiknek a
támogatási határozata 2014. január 1-je előtt született a felületen nem jelenik meg az összes
alábbi kérdés.
Terület típusa
A legördülő menüből a beavatkozási terület típusát kell kiválasztani a támogatott területre
vonatkozóan. Tehát nem a gazdaság egészét érintően kell megadni az adatokat, hanem arra a
területre vonatkozóan, ahol a beruházás megvalósult.
Ha a támogatott terület a megadott területi kategóriák közül több területtípust is tartalmaz, akkor
a támogatott területet a domináns területtípushoz kell besorolni.
A megadott területi jellemzők között egybeesés is lehet, azaz egy terület lehet egyszerre
kedvezőtlen adottságú, Natura 2000 program és 2000/60/EK vízi keretirányelv által érintett
terület, ekkor a vegyes kategóriát kérjük jelölni.
Példák:
Adott 100 hektár támogatott terület, melyből 49 hektár KAT, 31 hektár Natura 2000, 20 hektár
egyéb → KAT-ot jelöljük, mivel a megadottak közül az a meghatározó.
Adott 100 hektár támogatott terület, mely teljes egészében vagy igen nagy mértékben egyszerre
sorolható KAT, Natura 2000 kategória közé. → vegyes kategóriát jelöljük, mivel a megadott
terület mindkét területtípus egyszerre.
Adott 100 hektár támogatott terület, melyből 10 hektár KAT 8 hektár 2000/60/EK irányelv által
érintett, 72 egyéb. → egyéb kategóriát jelöljük, mivel a megadottak közül az a meghatározó.
Meglévő erőgépek összteljesítménye (kW)
Kérjük adja meg a támogatott gép beszerzése előtt meglévő erőgépek összteljesítményét a
megadott mértékegységben.

38

Legjellemzőbb ágazat (mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar).
A megjelölt lehetőségek közül azt a gazdálkodási ágazatot kell választani, amelyik a tárgyévben a
kérelmező gazdaságát leginkább jellemezte a támogatott projekt ágazatától függetlenül,
árbevételében a többi tevékenység bevételét meghaladta.
Bevezetett új termékek száma (db)
A támogatásnak köszönhetően bevezetett új termékek számát kell megadni. Az a termék minősül
újnak, amely az ügyfél által a támogatás igénybevétele előtt előállítottaktól eltérő saját
vámtarifaszámmal rendelkezik.
Bevezetett új technológiák száma (db)
A támogatásnak köszönhetően bevezetett új technológiák számát kell megadni. Az a technológia
minősül újnak, amit – a mérettől és a kapacitástól függetlenül – az ügyfél által a támogatás
igénybevétele előtt nem alkalmazott.
Árbevételre, fedezeti összegre vonatkozó adatok
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.

1.21 A mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások (125.02)
Árbevételre, fedezeti összegre vonatkozó adatok
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.

Legjellemzőbb ágazat (mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar).
A megjelölt lehetőségek közül azt a gazdálkodási ágazatot kell választani, amelyik a tárgyévben a
kérelmező gazdaságát leginkább jellemezte a támogatott projekt ágazatától függetlenül,
árbevételében a többi tevékenység bevételét meghaladta.

1.22 Termelői csoportok
támogatások (142.02)

létrehozásához

és

működéséhez

nyújtandó

A támogatásnak köszönhetően piacra lépett gazdaságok száma a Termelői csoportban
Az 5 éves támogatási jogosultságot elnyert termelői csoportok olyan tagjainak száma, melyek a
tagsági viszonyuk létesítése előtt nem értékesítettek a termelői csoport elismerésének tárgyát
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képező terméket. Tehát az elismert termékkel a termelői csoporton keresztül értékesítve jelentek
meg a piacon.

1.23 Kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások (121.05)
Figyelem! Az alábbiakban felsorolt kérdések közül a felületen a támogatott művelet
megvalósításától függően jelennek meg a kérdések. Azoknak az ügyfeleknek, akiknek a
támogatási határozata 2014. január 1je előtt született a felületen nem jelenik meg az összes
alábbi kérdés.
Legjellemzőbb ágazat (mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar)
A megjelölt lehetőségek közül azt a gazdálkodási ágazatot kell választani, amelyik a tárgyévben a
kérelmező gazdaságát leginkább jellemezte a támogatott projekt ágazatától függetlenül,
árbevételében a többi tevékenység bevételét meghaladta.
Legjellemzőbb mezőgazdasági ágazat
Csak egy termelési ágazat adható meg. Azt az ágazatot kell megjelölni, melyre a projekt
megvalósítása a legnagyobb mértékben hat (növeli, gazdaságosságát javítja stb.). Ha a projekt
több ágazatot azonos módon érint, akkor az érintett ágazatok közül azt kell megjelölni, amelyik
az árbevételből a legnagyobb arányt képviseli.
Támogatott mezőgazdasági ágazat típusa
A támogatott projektre leginkább jellemző típust kell megjelölni.
Organikusnak azt az ágazatot kell megjelölni, amelyik keretében „bio” minőségű terméket
állítanak elő, vagyis amelyikben a mesterséges beavatkozás és az anyagok használata, valamint
az alkalmazott technológia a tevékenység színterét természetszerű, önregenerációra képes
állapotban tartja.
Hagyományosnak az az ágazat minősíthető, amelyik Magyarországon időben és térben leginkább
elterjedt technológiát alkalmazza.
Terület típusa
A legördülő menüből a beavatkozási terület típusát kell kiválasztani a támogatott területre
vonatkozóan. Tehát nem a gazdaság egészét érintően kell megadni az adatokat, hanem arra a
területre vonatkozóan, ahol a beruházás megvalósult.
Ha a támogatott terület a megadott területi kategóriák közül több területtípust is tartalmaz, akkor
a támogatott területet a domináns területtípushoz kell besorolni.
A megadott területi jellemzők között egybeesés is lehet, azaz egy terület lehet egyszerre
kedvezőtlen adottságú, Natura 2000 program és 2000/60/EK vízi keretirányelv által érintett
terület, ekkor a vegyes kategóriát kérjük jelölni.
Példák:
Adott 100 hektár támogatott terület, melyből 49 hektár KAT, 31 hektár Natura 2000, 20 hektár
egyéb → KAT-ot jelöljük, mivel a megadottak közül az a meghatározó.
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Adott 100 hektár támogatott terület, mely teljes egészében vagy igen nagy mértékben egyszerre
sorolható KAT, Natura 2000 kategória közé. → vegyes kategóriát jelöljük, mivel a megadott
terület mindkét területtípus egyszerre.
Adott 100 hektár támogatott terület, melyből 10 hektár KAT 8 hektár 2000/60/EK irányelv által
érintett, 72 egyéb. → egyéb kategóriát jelöljük, mivel a megadottak közül az a meghatározó.
Saját tulajdonban lévő összes terület nagysága (ha)
Kérjük, adja meg az Ön, illetve a vállalkozás által használt azon terület nagyságát, mely a
földhivatali nyilvántartás, földtulajdoni lap alapján saját, illetve a vállalkozás tulajdonában van szántó, rét-legelő és nem művelt területet is- függetlenül attól, hogy a saját területének hány
százaléka érintett támogatásban.
Egyéb jogon használt terület nagysága (ha)
Kérjük, adja meg az Ön, illetve a vállalkozás által használt azon terület nagyságát, mely nincs az
Ön, illetve a vállalkozás tulajdonában (pl.: bérelt területek, szívességi használat).
Bevezetett új termékek száma (db)
A támogatásnak köszönhetően bevezetett új termékek számát kell megadni. Az a termék minősül
újnak, amely az ügyfél által a támogatás igénybevétele előtt előállítottaktól eltérő saját
vámtarifaszámmal rendelkezik.
Bevezetett új technológiák száma (db)
A támogatásnak köszönhetően bevezetett új technológiák számát kell megadni. Az a technológia
minősül újnak, amit – a mérettől és a kapacitástól függetlenül – az ügyfél által a támogatás
igénybevétele előtt nem alkalmazott.
Árbevételre, fedezeti összegre vonatkozó adatok
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.

1.24 Gazdanet Programhoz nyújtandó támogatások (121.14)
Figyelem! Az alábbiakban felsorolt kérdések közül a felületen a támogatott művelet
megvalósításától függően jelennek meg a kérdések. Azoknak az ügyfeleknek, akiknek a
támogatási határozata 2014. január 1-je előtt született a felületen nem jelenik meg az összes
alábbi kérdés.
Legjellemzőbb ágazat (mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar).
A megjelölt lehetőségek közül azt a gazdálkodási ágazatot kell választani, amelyik a tárgyévben a
kérelmező gazdaságát leginkább jellemezte a támogatott projekt ágazatától függetlenül,
árbevételében a többi tevékenység bevételét meghaladta.
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Legjellemzőbb mezőgazdasági ágazat
Csak egy termelési ágazat adható meg. Azt az ágazatot kell megjelölni, melyre a projekt
megvalósítása a legnagyobb mértékben hat (növeli, gazdaságosságát javítja stb.). Ha a projekt
több ágazatot azonos módon érint, akkor az érintett ágazatok közül azt kell megjelölni, amelyik
az árbevételből a legnagyobb arányt képviseli.
Támogatott mezőgazdasági ágazat típusa
A támogatott projektre leginkább jellemző típust kell megjelölni.
Organikusnak azt az ágazatot kell megjelölni, amelyik keretében „bio” minőségű terméket
állítanak elő, vagyis amelyikben a mesterséges beavatkozás és az anyagok használata, valamint
az alkalmazott technológia a tevékenység színterét természetszerű, önregenerációra képes
állapotban tartja.
Hagyományosnak az az ágazat minősíthető, amelyik Magyarországon időben és térben leginkább
elterjedt technológiát alkalmazza.
Terület típusa
A legördülő menüből a beavatkozási terület típusát kell kiválasztani a támogatott területre
vonatkozóan. Tehát nem a gazdaság egészét érintően kell megadni az adatokat, hanem arra a
területre vonatkozóan, ahol a beruházás megvalósult.
Ha a támogatott terület a megadott területi kategóriák közül több területtípust is tartalmaz, akkor
a támogatott területet a domináns területtípushoz kell besorolni.
A megadott területi jellemzők között egybeesés is lehet, azaz egy terület lehet egyszerre
kedvezőtlen adottságú, Natura 2000 program és 2000/60/EK vízi keretirányelv által érintett
terület, ekkor a vegyes kategóriát kérjük jelölni.
Amennyiben nem rendelkezik termőterülettel, a legördülő menüben az „egyéb” kategóriát kérjük
jelölni.
Példák:
Adott 100 hektár támogatott terület, melyből 49 hektár KAT, 31 hektár Natura 2000, 20 hektár
egyéb → KAT-ot jelöljük, mivel a megadottak közül az a meghatározó.
Adott 100 hektár támogatott terület, mely teljes egészében vagy igen nagy mértékben egyszerre
sorolható KAT, Natura 2000 kategória közé. → vegyes kategóriát jelöljük, mivel a megadott
terület mindkét területtípus egyszerre.
Adott 100 hektár támogatott terület, melyből 10 hektár KAT 8 hektár 2000/60/EK irányelv által
érintett, 72 egyéb. → egyéb kategóriát jelöljük, mivel a megadottak közül az a meghatározó.
Bevezetett új termékek száma (db)
A támogatásnak köszönhetően bevezetett új termékek számát kell megadni. Az a termék minősül
újnak, amely az ügyfél által a támogatás igénybevétele előtt előállítottaktól eltérő saját
vámtarifaszámmal rendelkezik.
Bevezetett új technológiák száma (db)
A támogatásnak köszönhetően bevezetett új technológiák számát kell megadni. Az a technológia
minősül újnak, amit – a mérettől és a kapacitástól függetlenül – az ügyfél által a támogatás
igénybevétele előtt nem alkalmazott.
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Árbevételre, fedezeti összegre vonatkozó adatok
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.

1.25 A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán nyújtandó
támogatások (131.02)
A támogatáshoz kapcsolódó állományhoz kötődő nettó árbevétel terméktípusonként Ft
Kérjük a tárgyévre vonatkozóan a támogatás révén tárgyévben termelt termékek értékét, az
azokból származó árbevételét adja meg a kérdésben szereplő terméktípusok szerint.
Árbevételre, fedezeti összegre vonatkozó adatok
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.
Legjellemzőbb ágazat (mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar).
A megjelölt lehetőségek közül azt a gazdálkodási ágazatot kell választani, amelyik a tárgyévben a
kérelmező gazdaságát leginkább jellemezte a támogatott projekt ágazatától függetlenül,
árbevételében a többi tevékenység bevételét meghaladta.

1.26 Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások (122.02)
Figyelem! Az alábbiakban felsorolt kérdések közül a felületen a támogatott művelet
megvalósításától függően jelennek meg a kérdések. Azoknak az ügyfeleknek, akiknek a
támogatási határozata 2014. január -je. előtt született a felületen nem jelenik meg az összes
alábbi kérdés.
Legjellemzőbb ágazat (mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar).
A megjelölt lehetőségek közül azt a gazdálkodási ágazatot kell választani, amelyik a tárgyévben a
kérelmező gazdaságát leginkább jellemezte a támogatott projekt ágazatától függetlenül,
árbevételében a többi tevékenység bevételét meghaladta.
Bevezetett új termékek száma (db)
A támogatásnak köszönhetően bevezetett új termékek számát kell megadni. Az a termék minősül
újnak, amely az ügyfél által a támogatás igénybevétele előtt előállítottaktól eltérő saját
vámtarifaszámmal rendelkezik.
Bevezetett új technológiák száma (db)
A támogatásnak köszönhetően bevezetett új technológiák számát kell megadni. Az a technológia
minősül újnak, amit – a mérettől és a kapacitástól függetlenül – az ügyfél által a támogatás
igénybevétele előtt nem alkalmazott.
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Terület típusa
A legördülő menüből a beavatkozási terület típusát kell kiválasztani a támogatott területre
vonatkozóan. Tehát nem a gazdaság egészét érintően kell megadni az adatokat, hanem arra a
területre vonatkozóan, ahol a beruházás megvalósult.
Ha a támogatott terület a megadott területi kategóriák közül több területtípust is tartalmaz, akkor
a támogatott területet a domináns területtípushoz kell besorolni.
A megadott területi jellemzők között egybeesés is lehet, azaz egy terület lehet egyszerre
kedvezőtlen adottságú, Natura 2000 program és 2000/60/EK vízi keretirányelv által érintett
terület, ekkor a vegyes kategóriát kérjük jelölni.
Amennyiben nem rendelkezik termőterülettel, a legördülő menüben az „egyéb” kategóriát kérjük
jelölni.
Az erdősített terület tulajdonosa
A legördülő menüből ki kell választani az erdősített területre vonatkozóan, hogy természetes
személy, magánjogi társaság, önkormányzat vagy állami tulajdonban van-e a támogatott terület.
Árbevételre, fedezeti összegre vonatkozó adatok
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.

1.27 Az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal
való megismertetéséhez nyújtandó támogatások (111.03)
A bemutató napok száma
Kérjük, adja meg a támogatás révén 2014. évben tartott bemutató üzemi programmal érintett
napok számát összesen.
A bemutató időtartama (óra)
Kérjük, adja meg a támogatás révén 2014. évben tartott bemutató üzemi programok összesített
óraszámát.
A bemutatóüzemi programokon részt vett személyek száma összesen és nem, kor és
tevékenység típus szerinti megoszlása (fő)
A támogatás révén 2014. évben tartott bemutató-üzemi tájékoztató programokban ténylegesen
összesen részt vett ügyfelek számát kérjük megadni. Ez a szám nagyobb lehet, mint a támogatás
révén elszámolható résztvevők száma. Kérjük ezt az összesített adatot bontsa meg gazdálkodási
tevékenység, korcsoport és nem szerint.
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1.28 Technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez
nyújtandó támogatás (121 – ÁTK, ÉLIP)
Árbevételre, fedezeti összegre vonatkozó adatok
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.
Legjellemzőbb mezőgazdasági ágazat
Csak egy termelési ágazat adható meg. Azt az ágazatot kell megjelölni, melyre a projekt
megvalósítása a legnagyobb mértékben hat (növeli, gazdaságosságát javítja stb.). Ha a projekt
több ágazatot azonos módon érint, akkor az érintett ágazatok közül azt kell megjelölni, amelyik
az árbevételből a legnagyobb arányt képviseli.
Támogatott mezőgazdasági ágazat típusa
A támogatott projektre leginkább jellemző típust kell megjelölni.
Organikusnak azt az ágazatot kell megjelölni, amelyik keretében „bio” minőségű terméket
állítanak elő, vagyis amelyikben a mesterséges beavatkozás és az anyagok használata, valamint
az alkalmazott technológia a tevékenység színterét természetszerű, önregenerációra képes
állapotban tartja.
Hagyományosnak az az ágazat minősíthető, amelyik Magyarországon időben és térben leginkább
elterjedt technológiát alkalmazza.
Terület típusa
A legördülő menüből a beavatkozási terület típusát kell kiválasztani a támogatott területre
vonatkozóan. Tehát nem a gazdaság egészét érintően kell megadni az adatokat, hanem arra a
területre vonatkozóan, ahol a beruházás megvalósult.
Ha a támogatott terület a megadott területi kategóriák közül több területtípust is tartalmaz, akkor
a támogatott területet a domináns területtípushoz kell besorolni.
A megadott területi jellemzők között egybeesés is lehet, azaz egy terület lehet egyszerre
kedvezőtlen adottságú, Natura 2000 program és 2000/60/EK vízi keretirányelv által érintett
terület, ekkor a vegyes kategóriát kérjük jelölni.
Példák:
Adott 100 hektár támogatott terület, melyből 49 hektár KAT, 31 hektár Natura 2000, 20 hektár
egyéb → KAT-ot jelöljük, mivel a megadottak közül az a meghatározó.
Adott 100 hektár támogatott terület, mely teljes egészében vagy igen nagy mértékben egyszerre
sorolható KAT, Natura 2000 kategória közé. → vegyes kategóriát jelöljük, mivel a megadott
terület mindkét területtípus egyszerre.
Adott 100 hektár támogatott terület, melyből 10 hektár KAT 8 hektár 2000/60/EK irányelv által
érintett, 72 egyéb. → egyéb kategóriát jelöljük, mivel a megadottak közül az a meghatározó.
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Legjellemzőbb ágazat (mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar)
A megjelölt lehetőségek közül azt a gazdálkodási ágazatot kell választani, amelyik a tárgyévben a
kérelmező gazdaságát leginkább jellemezte a támogatott projekt ágazatától függetlenül,
árbevételében a többi tevékenység bevételét meghaladta.
Bevezetett új termékek száma (db)
A támogatásnak köszönhetően bevezetett új termékek számát kell megadni. Az a termék minősül
újnak, amely az ügyfél által a támogatás igénybevétele előtt előállítottaktól eltérő saját
vámtarifaszámmal rendelkezik.
Bevezetett új technológiák száma (db)
A támogatásnak köszönhetően bevezetett új technológiák számát kell megadni. Az a technológia
minősül újnak, amit – a mérettől és a kapacitástól függetlenül – az ügyfél által a támogatás
igénybevétele előtt nem alkalmazott.

1.29 Technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez
nyújtandó támogatás (123 – ÉLIP)
Árbevételre, fedezeti összegre vonatkozó adatok
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.

Legjellemzőbb ágazat (mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar).
A megjelölt lehetőségek közül azt a gazdálkodási ágazatot kell választani, amelyik a tárgyévben a
kérelmező gazdaságát leginkább jellemezte a támogatott projekt ágazatától függetlenül,
árbevételében a többi tevékenység bevételét meghaladta.
Támogatott mezőgazdasági ágazat típusa
A támogatott projektre leginkább jellemző típust kell megjelölni.
Organikusnak azt az ágazatot kell megjelölni, amelyik keretében „bio” minőségű terméket
állítanak elő, vagyis amelyikben a mesterséges beavatkozás és az anyagok használata, valamint
az alkalmazott technológia a tevékenység színterét természetszerű, önregenerációra képes
állapotban tartja.
Hagyományosnak az az ágazat minősíthető, amelyik Magyarországon időben és térben leginkább
elterjedt technológiát alkalmazza.
A kérelem legjellemzőbb tevékenysége
A felsorolt lehetőségek közül kérjük, azt az ágazatot válassza ki (csak egyet), melyre a projekt
megvalósítása a legnagyobb mértékben hat (növeli vagy gazdaságosságát javítja stb.).
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A tevékenység jellemző típusa
Kérjük, a legördülő menüből árbevétele összegének megoszlása alapján a támogatott
tevékenységére vonatkozó legjellemzőbb típust válassza.
Termelés: ha a támogatott vállalkozás főtevékenység-szerűen tovább-feldolgozásra alkalmas
terméket állít elő.
Feldolgozás: ha a támogatott vállalkozás főtevékenység-szerűen mezőgazdasági alapanyagból
kész vagy félkész terméket állít elő 20 %-ot meghaladó hozzáadott értékkel.
Értékesítés (kereskedés/viszonteladás): ha a támogatott vállalkozás főtevékenység-szerűen mástól
beszerzett mezőgazdasági termék tovább eladásával, nagy és/vagy kiskereskedelmével
foglalkozik csekély hozzáadott értékkel (például raktározás).
Fejlesztés: ha a támogatott vállalkozás főtevékenység-szerűen szellemi termékek előállításával,
beruházások, befektetések lebonyolításával foglalkozik.
Bevezetett új termékek száma (db)
A támogatásnak köszönhetően bevezetett új termékek számát kell megadni. Az a termék minősül
újnak, amely az ügyfél által a támogatás igénybevétele előtt előállítottaktól eltérő saját
vámtarifaszámmal rendelkezik.
Bevezetett új technológiák száma (db)
A támogatásnak köszönhetően bevezetett új technológiák számát kell megadni. Az a technológia
minősül újnak, amit – a mérettől és a kapacitástól függetlenül – az ügyfél által a támogatás
igénybevétele előtt nem alkalmazott.

2. II. tengely
2.1 Kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó
kompenzációs támogatások (212.01)
Figyelem! Azon Ügyfeleknek áll fenn KAT adatszolgáltatási kötelezettsége, akiknek a
jóváhagyó kifizetési határozata 2014. évben született függetlenül attól, hogy 2008., 2009.,
2010., 2011., 2012., 2013. vagy 2014. évben igényelte a támogatást.
A gazdaság állatállománya (ÁE)
Kérjük, adja meg a gazdaság állatállományának nagyságát a Gazdálkodási Napló alapján arra a
gazdálkodási évre vonatkozóan, melyre a kérelem vonatkozik. Például egy 2012. évben
benyújtott kérelem esetén a 2011/2012. gazdálkodási évre vonatkozó adatot kérünk, egy 2013.
évben benyújtott kérelem esetében 2012/2013. gazdálkodási évre vonatkozó adatot kérünk.
Amennyiben nem rendelkezik állattal, kérjük, írjon nullát.
Állategység (ÁE) számítási táblázat:
Kérődzők, lófélék
Két évnél idősebb bika, tehén és más szarvasmarhafélék, hat hónapnál idősebb lófélék

1,0 ÁE
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Szarvasmarhafélék hat hónapos kortól két éves korig
Hat hónapnál fiatalabb szarvasmarhafélék
Szamár, öszvér
Juh
Kecske
Sertésfélék

0,6 ÁE
0,4 ÁE
0,6 ÁE
0,15 ÁE
0,15 ÁE

Tenyészkoca> 50 kg
Egyéb sertés
Baromfifélék
Tojótyúk
Egyéb baromfi

0,5 ÁE
0,3 ÁE
0,014 ÁE
0,03 ÁE

Az Állategység (ÁE) számítási táblázat az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 5. számú mellékletét
képezi.

2.2 Natura 2000 gyepterületeken
kompenzációs támogatások (213)

történő

gazdálkodáshoz

nyújtandó

NEM KELL ADATSZOLGÁLTATÁST BENYÚJTANI.

2.3 Agrár-környezetgazdálkodási támogatások (214.A)
Figyelem! AKG esetén csak azon ügyfeleknek van adatszolgáltatási kötelezettsége, akiknek a
területazonosítási kérelmükre a jóváhagyó határozat 2014. december 31-ig megszületett. Aki
2015. évben kapta meg ezt a határozatát, annak az idei évben nincs adatszolgáltatási
kötelezettsége.
AKG támogatásban részesülő személyre vonatkozó adatok
Mezőgazdasági termelő olyan természetes, vagy jogi személy, illetve természetes vagy jogi
személyek csoportja, aki mezőgazdasági tevékenységet folytat, azaz mezőgazdasági terméket állít
elő, és akik jövedelmük jelentős részét e tevékenységből szerzik.
Egyéb földhasználó, akinek a megőrző gazdálkodási tevékenysége csak olyan területekre
koncentrál, ahol a speciális adottságok miatt nagyon érzékeny a kedvező természetvédelmi
állapot hosszú távú megőrzése. Pl: nemzeti park igazgatóságok és azok gazdálkodó szervezetei.
AKG támogatással érintett összes területből a 1257/1999/EK rendelet hatálya alá eső terület
nagysága (ha)
Kérjük, adja meg, hogy az EMVA AKG területből mekkora az a terület, amely az előző
támogatási időszak (NVT AKG) utolsó évében (2009) támogatott volt. Ezt három időpontra
vonatkozóan kérjük megadni:
Terv: Kérjük, hogy az EMVA támogatási kérelemben beadott területből adja meg, hogy mennyi
volt az NVT utolsó évében (2009) támogatott.
Bázis: Kérjük, hogy az EMVA területazonosítási kérelemre hozott határozatban szereplő
jóváhagyott területből adja meg, hogy mennyi volt NVT utolsó évében (2009) támogatott.
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Tárgyév: Kérjük, hogy az EMVA kifizetési kérelemben szereplő jóváhagyott területből adja
meg, mennyi volt NVT utolsó évében (2009) támogatott.
Példa:
Ha 50 ha volt NVT keretében támogatott és ez mindhárom időpontban (terv/bázis/tárgyév) benne
volt az adott területben, akkor mindhárom értékhez írjon 50 ha-t.
Ha a támogatási kérelmében szereplő területből 50 ha volt NVT keretében támogatott, a tervhez
írjon 50 ha-t. Ha a területazonosítási kérelmében ebből az 50 ha NVT területből csak 48 ha került
jóváhagyásra, akkor a bázishoz 48-at írjon. Hasonlóképpen a tárgyév adata is: ha a kifizetési
kérelemben az 50 ha NVT területből csak 45 ha került jóváhagyásra, akkor 45 ha-t írjon a
tárgyévhez.
Figyelem! Ha Ön NVT AKG-ban nem volt támogatott, a kérdésre írjon nullát.
Figyelem! Ha kötelezettségátadás történt, és az átvett terület érintett volt NVT AKG-ban, akkor
az átvett terület is kérjük beleszámítani.
Saját tulajdonú terület nagyságára vonatkozó adatok (ha)
Kérjük, adja meg az Ön, illetve a vállalkozás által használt azon terület nagyságát, mely a
földhivatali nyilvántartás, földtulajdoni lap alapján saját, illetve a vállalkozás tulajdonában van szántó, rét-legelő és nem művelt területet is- függetlenül attól, hogy a saját területének hány
százaléka érintett támogatásban.
Egyéb jogon használt terület nagyságára vonatkozó adatok (ha)
Kérjük, adja meg az Ön, illetve a vállalkozás által használt azon terület nagyságát, mely nincs az
Ön, illetve a vállalkozás tulajdonában (pl.: bérelt területek, szívességi használat).

2.4 A védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai
állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások
(214.)
NEM KELL ADATSZOLGÁLTATÁST BENYÚJTANI.

2.5 A genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi
genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó
támogatások (214.C)
NEM KELL ADATSZOLGÁLTATÁST BENYÚJTANI.

2.6 Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatások (215)
NEM KELL ADATSZOLGÁLTATÁST BENYÚJTANI.
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2.7 Nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások
(216.)
NEM KELL ADATSZOLGÁLTATÁST BENYÚJTANI.

2.8 Mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatások (221.01)
Figyelem! Azoknak az ügyfeleknek, akiknek az utolsó kifizetési határozata 2014. január 1-je
előtt született nincs adatszolgáltatási kötelezettsége.
Figyelem! Az alábbiakban felsorolt kérdések közül a felületen a támogatott művelet
megvalósításától függően jelennek meg a kérdések. Azoknak az ügyfeleknek, akiknek a
támogatási határozata 2014. január 1-je előtt született nem jelenik meg az alább felsorolt
kérdés, tehát nincs adatszolgáltatási kötelezettségük.
Az erdősített terület tulajdonosa
A legördülő menüből ki kell választani az erdősített területre vonatkozóan, hogy természetes
személy, magánjogi társaság, önkormányzat vagy állami tulajdonban van-e a támogatott terület.

2.9 Agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első
létrehozásához nyújtandó támogatások (222)
Figyelem! Az alábbi kérdés a felületen a támogatott művelet megvalósításától függően jelenik
meg, azon projektekre vonatkozóan, melyek utolsó kifizetései kérelmére vonatkozó jóváhagyó
határozat 2014. december 31. előtt született.
Fafajok egyedeinek számára vonatkozó adatok (db/ha)
Kérjük, adja meg a telepítés előtt a területen található illetve a területen telepített őshonos fafajok,
tájjellegű gyümölcsfafajok, méhlegelőnek alkalmas fafajok egyedeinek számára vonatkozó
adatokat hektáronként.

2.10 Erdő-környezetvédelemi intézkedésekhez nyújtandó támogatások (225)
NEM KELL ADATSZOLGÁLTATÁST BENYÚJTANI.

2.11 Erdészeti potenciál helyre állítására nyújtandó támogatások (226)
Figyelem! Az alábbiakban felsorolt kérdések közül a felületen a támogatott művelet
megvalósításától függően jelennek meg a kérdések. Azoknak az ügyfeleknek, akiknek a
támogatási határozata 2014. január 1-je előtt született a felületen nem jelenik meg az összes
alábbi kérdés.
Természeti katasztrófák után helyreállított terület nagysága (ha)
A 32/2008 (III.27.) FVM rendeletben meghatározott természeti katasztrófák után helyreállított
terület nagyságát kell hektárban megadni.
Fontos! A tűzkárok miatt helyreállított terület nagyságát kérjük, itt ne tüntesse fel.
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Tűzkárok után helyreállított terület nagysága (ha)
A 32/2008 (III.27.) FVM rendeletben meghatározott tűzkárok után helyreállított terület nagyságát
kell hektárban megadni.
Fontos! A természeti katasztrófák után helyreállított terület nagyságát kérjük, itt ne tüntesse fel.
Támogatott erdőterület tulajdonosa
Kérjük, a legördülő menüből válassza ki az Önre jellemzőt.
Támogatott erdőterületre vonatkozó adatok (ha)
Kérjük, adja meg külön-külön a saját jogon, valamint egyéb jogon használt erdőterület nagyságát
hektárban.

2.12 Erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások (Nem termelő
beruházások erdőterületen, 227)
NEM KELL ADATSZOLGÁLTATÁST BENYÚJTANI.

2.13 Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó
kompenzációs támogatás (224)
NEM KELL ADATSZOLGÁLTATÁST BENYÚJTANI.

2.14 Erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatások
(226)
A beavatkozás típusa - egyéb erdészeti megelőző beruházások (ha)
Kérjük, adja meg a támogatott „egyéb megelőző intézkedések” (pl. tisztítási anyag eltávolítása)
által védett terület nagyságát (ha).
Beavatkozás típusa - Infrastruktúra (ha)
Kérjük, adja meg a támogatott infrastruktúra jellegű beruházás (vízgyűjtő medence, tűzpászta)
által védett terület nagyságát (ha).
Megelőzés tűzvész ellen (ha)
Kérjük, adja meg összesen támogatott tűzvész ellen védekező intézkedések által lefedett terület
nagyságát (ha).
Támogatott erdőterület tulajdonosa
Kérjük, a legördülő menüből válassza ki az Önre jellemzőt.
Támogatott erdőterületre vonatkozó adatok (ha)
Kérjük, adja meg külön-külön a saját jogon, valamint egyéb jogon használt erdőterület nagyságát
hektárban.
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2.15 Erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások
(227)
NEM KELL ADATSZOLGÁLTATÁST BENYÚJTANI.

2.16 A genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos
és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó
támogatások (214)
NEM KELL ADATSZOLGÁLTATÁST BENYÚJTANI
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3. III. tengely
3.1 Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások
(312)
Figyelem! Az alábbi kérdések a felületen a támogatott művelet megvalósításától függően
jelennek meg, egyes kérdések csak akkor jelennek meg a felületen amennyiben a támogatási
kérelemhez kapcsolódó utolsó kifizetési kérelem 2014. december 31-ig elszámolásra került.
A mezőgazdasági tevékenység típusa
Kérjük a legördülő menü segítségével adja meg a támogatott tevékenységének típusát. Azt a
tevékenységet kell megadni ami a projektre a legjellemzőbb. Amennyiben több tevékenység is
érinti a projektet azt kell megjelölni amelyikből a legtöbb árbevétel keletkezik.
A létrehozott új munkahelyek számára, a munkahely típusára és az új munkahelyen
dolgozók nem és életkor szerinti megoszlására vonatkozó kérdések
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.
Árbevételre, fedezeti összegre vonatkozó adatok
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.

3.2 Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások (313)
Figyelem! Az alábbiakban felsorolt kérdések közül a felületen a támogatott művelet
megvalósításától függően jelennek meg a kérdések. Azoknak az ügyfeleknek, akiknek a
támogatási határozata 2014. január 1-je előtt született a felületen nem jelenik meg az összes
alábbi kérdés.
Az 1. és 2. célterületre vonatkozó adatok (db, Ft)
Kérjük, az 1. és 2. célterületekre vonatkozóan adja meg, hogy a támogatás révén hány darab
beruházást valósít meg; mennyi a beruházásokra szánt/fordított összes kiadás (elszámolható és
nem elszámolható kiadások együttesen) a tárgyévben, és mekkora a célterületekre fordított/szánt
támogatási összeg. A célterületek meghatározását a 137/2008 (X. 18.) FVM rendelet, 160/2009. (
XI.19.) FVM rendelet, 44/2011. (V.26.) VM rendelet, 52/2012. (VI.8.) VM rendelet valamint a
104/2013. (XI.14.) VM rendelet tartalmazza.
A 3. célterületre vonatkozó adatok (db, Ft)
Kérjük, a 3. célterületre vonatkozóan adja meg, hogy a támogatás révén hány darab beruházást
valósít meg; mennyi a beruházásokra szánt/fordított összes kiadás (elszámolható és nem
elszámolható kiadások együttesen) a tárgyévben, és mekkora a célterületre fordított/szánt
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támogatási összeg. A célterületek meghatározását a 137/2008 (X. 18.). FVM rendelet, 160/2009.
( XI.19.) FVM rendelet, 44/2011. (V.26.) VM rendelet, 52/2012. (VI.8.) VM rendelet valamint a
104/2013. (XI.14.) VM rendelet tartalmazza.
Hány célterületre vonatkozik a támogatási kérelem?
Kérjük, adja meg, hogy a támogatás révén hány célterületet érintő beruházást valósít meg.
Vendégéjszakák száma
Kérjük adja meg a fejlesztéssel érintett helyszínen a vendégéjszakák számát
Nappali látogatók száma
Kérjük adja meg a fejlesztéssel érintett helyszín nappali látogatóinak számát
A létrehozott új munkahelyek számára, a munkahely típusára és az új munkahelyen
dolgozók nem és életkor szerinti megoszlására vonatkozó kérdések
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.
Árbevételre, fedezeti összegre vonatkozó adatok
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.

3.3 A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében
a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető
támogatások (Tanyabusz, 321.02)
Figyelem! Az alábbiakban felsorolt kérdések közül a felületen a támogatott művelet
megvalósításától függően jelennek meg a kérdések. Azoknak az ügyfeleknek, akiknek a
támogatási határozata 2014. január 1-je előtt született a felületen nem jelenik meg az összes
alábbi kérdés.
Futásteljesítmény (km)
Kérjük, adja meg, hogy tárgyévben hány kilométert tett meg a támogatás révén üzemeltetett
„tanyabusz”.
Akadálymentesítés része-e a beruházásnak?
Kérjük, adjon információt arról, hogy a támogatott beruházásban valósul(t)-e meg
akadálymentesítés.
A fejlesztéssel érintett települések száma (db)
Kérjük, adja meg a települések számát, amelyeket a támogatással vásárolt tömegközlekedési
eszközzel nyújtott szolgáltatás érint.
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A fejlesztéssel érintett települések száma - ebből hátrányos helyzetű település (db)
Kérjük, adja meg a támogatással vásárolt tömegközlekedési eszközzel végzett rendszeres
szolgáltatással érintett hátrányos helyzetű települések számát.
A hátrányos helyzetű települések listája megtalálható a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében.
Feladatátadással valósítja-e meg a feladatot?
Kérjük, adjon információt arról, hogy a támogatás révén vásárolt tömegközlekedési eszközt
alvállalkozó üzemelteti-e (kiszervezett működtetés). Igennel válaszoljon, amennyiben
alvállalkozónak adta/adja ki az üzemeltetést.
Busz férőhelyszáma (fő)
Kérjük, adja meg a támogatás révén üzemeltett/megvásárolt közlekedési eszköz összes
férőhelyszámát, kapacitását.
Az ellátandó területen belül tanyás térségben élők száma (fő)
Kérjük, adja meg a támogatással vásárolt tömegközlekedési eszközzel végzett szolgáltatás által
érintett tanyás térségben élők számát.
Szolgáltatást igénybe vevők száma (fő)
Kérjük adja meg, hogy a támogatott szolgáltatást hányan vették igénybe. Csak egész számot lehet
megadni.

3.4 A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében
az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe
vehető támogatások (IKSZT, 321.01)
Multifunkcionális terek száma (db)
Kérjük, adja meg a támogatásnak köszönhetően az épületen belül kialakított multifunkcionális
terek számát.
Szolgáltatást igénybe vevők száma
Kérjük adja meg, hogy a támogatott szolgáltatást hányan vették igénybe. Csak egész számot lehet
megadni.
A támogatás révén internetet elérő népesség (fő)
Kérjük, adja meg a támogatás révén internetet elérő népesség számát. (fő)

3.5 Falumegújításra és - fejlesztésre nyújtandó támogatások (322)
Figyelem! Az alábbiakban felsorolt kérdések közül a felületen a támogatott művelet
megvalósításától függően jelennek meg a kérdések. Azoknak az ügyfeleknek, akiknek a
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támogatási határozata 2014. január 1-je előtt született a felületen nem jelenik meg az összes
alábbi kérdés.
Szolgáltatást igénybe vevők száma
Kérjük adja meg, hogy a támogatott szolgáltatást hányan vették igénybe. Csak egész számot lehet
megadni.
Fejlesztés típusára vonatkozó adatok
Kérjük, adja meg célterületek/ fejlesztési típus szerinti bontásban hány darab műveletet hajt végre
a támogatásnak köszönhetően. A támogatott beruházás szempontjából nem releváns
célterületekhez írjon nullát.
1.
2.
3.
4.
5.

célterület – külső vagy belső felújítás
célterület – parkosítás
célterület – piactér
célterület – játszótér
célterület – sportlétesítmények

A projekt keretében végrehajtott tevékenység jellege
Figyelem! Ez a kérdés csak azokra az ügyfelekre vonatkozik, akik 2008. november-2009.
január közötti időszakban nyújtották be kérelmüket.
Kérjük, célterületenkénti csoportosításban adja meg, hogy a támogatás révén milyen fejlesztési
műveletet valósít meg. A célterületek meghatározását a 135/2008. FVM rendelet 3 §-a
tartalmazza.
Az indikátorok nevében szereplő „fizikai, társadalmi, gazdasági” jelzők célterületekre
vonatkoznak.
Fizikai:
1.célterület: Helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében
szereppel bíró épületek, épületrészek külső felújítása
Társadalmi:
2.célterület: A település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastruktúrafejlesztések – parkok, pihenőhelyek, sétautak
4.célterület: Kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítása, meglévők
korszerűsítése
Gazdasági:
3.célterület: Alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítési
feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozása, meglévők fejlesztése, bővítése, az
előírásoknak történő megfeleltetése
Azon települések száma, ahol a fejlesztés megvalósul (db)
Figyelem! Ez a kérdés csak azokra az ügyfelekre vonatkozik, akik 2008. november-2009.
január közötti időszakban nyújtották be kérelmüket.
Kérjük, adja meg azon települések számát, ahol a fejlesztés megvalósul.
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3.6 Vidéki örökség megőrzéséhez nyújtandó támogatások (323.01)
Figyelem! Az alábbiakban felsorolt kérdések közül a felületen a támogatott művelet
megvalósításától függően jelennek meg a kérdések. Azoknak az ügyfeleknek, akiknek a
támogatási határozata 2014. január 1-je előtt született a felületen nem jelenik meg az összes
alábbi kérdés.
A támogatott műemléki és természeti helyszínek száma (db)
Kérjük, adja meg a támogatott műemléki és természeti helyszínek, projektek számát.
A kérelemben szereplő támogatott célterületek száma (db)
Kérjük, adja meg, hogy a 138/2008 FVM rendeletben valamint a103/2012.(X.18.) VM
rendeletben megadott célterületek közül hányra nyert el támogatást.
Fejlesztés típusa
Kérjük, célterületenkénti csoportosításban adja meg, hogy a támogatás révén milyen fejlesztési
műveletet valósít meg.
Valósít meg helyi identitásfejlesztő akciót?
Kérjük a legördülő menüből válassza ki az Önre jellemzőt.
Szolgáltatást igénybe vevők száma
Kérjük adja meg, hogy a támogatott szolgáltatást hányan vették igénybe. Csak egész számot lehet
megadni.

3.7 Készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására nyújtandó
támogatások (341.01)
Képzést sikeresen elvégző személyek számára és összetételére vonatkozó adatok (fő)
Kérjük adja meg a támogatott képzést, tanfolyamot sikeresen elvégző személyek számát, életkor
és nem szerinti megbontásban.

3.8 A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok
részére nyújtandó támogatások (341.02, 431)
3. és 4. tengelyből is finanszírozott jogcím
Támogatott köz- és magánszféra partneri kapcsolatokra vonatkozó adatok (db, fő, %)
Kérjük, adja meg a támogatás révén létrejött köz- és magánszféra partneri kapcsolatok számát
(projektek megvalósításában résztvevő vállalkozások és közintézmények kapcsolatainak száma),
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e partneri kapcsolatokban résztvevő szereplők számát, valamint e partneri kapcsolatok
létrehozására és fenntartására tárgyévben fordított támogatási összeget százalékban.
A HACS által az érintett terület elemzésére (tanulmányra) vonatkozó adatok (db, fő, %)
Kérjük, adja meg a támogatás révén a tárgyévben elkészített, az érintett területekre vonatkozó
elemző tanulmányok számát, az e támogatott tanulmányok elkészítésére fordított támogatási
összeget százalékban. A támogatási összeget meg kell bontani az alapján, hogy az ÚMVP 3. vagy
4. tengelyére rendelkezésre álló működési forrás terhére került elszámolásra. Kérjük, adja meg
továbbá a 3. tengely forrásából finanszírozott tanulmányok elkészítésében szerzőként,
szaktanácsadóként közreműködő szakemberek számát.
A kifizetési kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozatban található meg az
információ arról, hogy az ÚMVP 3. illetve 4. tengelyére rendelkezésre álló forrás hány
százalékát teszi ki a tanulmány elkészítésére jóváhagyott teljes támogatási összeg. Kérjük, ez
alapján bontsa meg a tevékenységek adatait finanszírozási forrás szerint.
A HACS által a területtel és a HVS-sel kapcsolatos adatszolgáltatásra vonatkozó adatok
(db, fő, %)
Kérjük, adja meg az érintett területre és a helyi vidékfejlesztési stratégiákra vonatkozó
tájékoztatási tevékenység körében, a támogatás révén a tárgyévben megtett intézkedések számát
az ÚMVP 3. és 4. tengelyének forrása szerinti bontásban. (Intézkedések pl.: előadások, fórumok
tartása, honlapok indítása és a tartalomfrissítése, stb.). Kérjük, adja meg e tevékenységekre
fordított támogatási összeget százalékban. A támogatási összeget meg kell bontani az alapján,
hogy az ÚMVP 3. vagy 4. tengelyére rendelkezésre álló működési forrás terhére került
elszámolásra. Kérjük, adja meg továbbá a 3. tengely forrásából finanszírozott tevékenységek
megvalósításában résztvevők számát. A kért adatokat a munkatervi beszámoló alapján összesítse.
A kifizetési kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozatban található meg az
információ arról, hogy az ÚMVP 3. illetve 4. tengelyére rendelkezésre álló forrás hány
százalékát teszi ki a tájékoztatási tevékenységre jóváhagyott teljes támogatási összeg. Kérjük, ez
alapján bontsa meg a tevékenységek adatait finanszírozási forrás szerint.
A HACS által lebonyolított képzésekre vonatkozó adatok (db, fő, %)
Kérjük, adja meg a támogatás révén a tárgyévben megvalósított a helyi vidékfejlesztési stratégia
előkészítésébe és megvalósításába bevont munkatársak képzéseinek számát az ÚMVP 3. és 4.
tengelyének forrása szerinti bontásban. Kérjük, adja meg e képzésekre fordított támogatási
összeget százalékban. A támogatási összeget meg kell bontani az alapján, hogy az ÚMVP 3. vagy
4. tengelyére rendelkezésre álló működési forrás terhére került elszámolásra. Emellett kérjük,
adja meg a 3. tengely forrásából finanszírozott képzéseken részt vevők számát. A kért adatokat a
munkatervi beszámoló alapján összesítse.
A kifizetési kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozatban található meg az
információ arról, hogy az ÚMVP 3. illetve 4. tengelyére rendelkezésre álló forrás hány
százalékát teszi ki a tájékoztatási tevékenységre jóváhagyott teljes támogatási összeg. Kérjük, ez
alapján bontsa meg a tevékenységek adatait finanszírozási forrás szerint.
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Képzést sikeresen elvégző személyek számára és összetételére vonatkozó adatok (fő)
Kérjük adja meg a támogatott képzést, tanfolyamot sikeresen elvégző személyek számát, életkor
és nem szerinti megbontásban.
A HACS által lebonyolított promóciós eseményekre vonatkozó adatok (db, fő, %)
Kérjük, adja meg a támogatás révén a tárgyévben megtett/megvalósult promóciós
tevékenységek/események (televíziós és rádiós szereplések, bemutatók, sajtótájékoztatók,
kiállítások stb.) számát az ÚMVP 3. és 4. tengelyének forrása szerinti bontásban. Kérjük, adja
meg ezen eseményekre fordított támogatási összeget százalékban. A támogatási összeget meg
kell bontani az alapján, hogy az ÚMVP 3. vagy 4. tengelyére rendelkezésre álló működési forrás
terhére került elszámolásra. Emellett kérjük, adja meg a 3. tengely forrásából finanszírozott
eseményeken részt vevők számát. A kért adatokat a munkatervi beszámoló alapján összesítse.
A kifizetési kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozatban található meg az
információ arról, hogy az ÚMVP 3. illetve 4. tengelyére rendelkezésre álló forrás hány
százalékát teszi ki a promóciós tevékenységre jóváhagyott teljes támogatási összeg. Kérjük, ez
alapján bontsa meg a tevékenységek adatait finanszírozási forrás szerint.
A HACS egyéb tevékenységeire vonatkozó adatok (db, fő, %)
Kérjük, adja meg a támogatás révén a tárgyévben megtett/megvalósult egyéb
tevékenységek/események számát az ÚMVP 3. és 4. tengelyének forrása szerinti bontásban.
Kérjük, adja meg ezen eseményekre fordított támogatási összeget százalékban. A támogatási
összeget meg kell bontani az alapján, hogy az ÚMVP 3. vagy 4. tengelyére rendelkezésre álló
működési forrás terhére került elszámolásra. Emellett kérjük, adja meg a 3. tengely forrásából
finanszírozott eseményeken részt vevők számát. A kért adatokat a munkatervi beszámoló alapján
összesítse.
A kifizetési kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozatban található meg az
információ arról, hogy az ÚMVP 3. illetve 4. tengelyére rendelkezésre álló forrás hány
százalékát teszi ki a promóciós tevékenységre jóváhagyott teljes támogatási összeg. Kérjük, ez
alapján bontsa meg a tevékenységek adatait finanszírozási forrás szerint.
A 3. tengely forrásából finanszírozott tevékenységeken résztvevők (fő)
Kérjük, adja meg a 3. tengely forrásából a tárgyévben finanszírozott támogatás révén
megvalósuló akción/eseményen részvevők számát összesen, majd kérjük, adja meg külön-külön a
részvevők nemek szerinti megbontását, valamint nemenként külön a 25 év alatti résztvevők
számát.
Az itt megadott akciókon résztvevők számának meg kell egyeznie a fenti pontoknál
meghatározott
és
megadott
3.
tengely
forrásából
finanszírozott
akciókon/eseményeken/képzéseken részt vevők számának összegével.
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3.9 Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó
támogatások (323.02)
Szolgáltatást igénybe vevők száma
Kérjük adja meg, hogy a támogatott szolgáltatást hányan vették igénybe.

3.10 Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó
támogatások (311)
Figyelem! Az alábbi kérdések a felületen a támogatott művelet megvalósításától függően
jelennek meg, egyes kérdések csak akkor jelennek meg a felületen amennyiben a támogatási
kérelemhez kapcsolódó utolsó kifizetési kérelem 2014. december 31-ig elszámolásra került.
A mezőgazdasági tevékenység típusa
Kérjük a legördülő menü segítségével adja meg a támogatott tevékenységének típusát. Azt a
tevékenységet kell megadni, ami a projektre a legjellemzőbb. Amennyiben több tevékenység is
érinti a projektet azt kell megjelölni amelyikből a legtöbb árbevétel keletkezik.
A támogatott tevékenység típusa (on farm/off farm besorolás szerint)
Kérjük a gördítő sávban válassza ki tevékenysége típusát. Amennyiben Ön mezőgazdasági
tevékenységet végez válassza az „on farm”-ot amennyiben nem végez mezőgazdasági
tevékenységet válassza az „off farm”-ot.
A létrehozott új munkahelyek számára, a munkahely típusára és az új munkahelyen
dolgozók nem és életkor szerinti megoszlására vonatkozó kérdések
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.
Árbevételre, fedezeti összegre vonatkozó adatok
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.

3.11 Vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások (321)
A támogatás révén internetet elérő népesség (fő)
Kérjük, adja meg a támogatás révén internetet elérő népesség számát. (fő)
Szolgáltatást igénybe vevők száma
Kérjük adja meg, hogy a támogatott szolgáltatást hányan vették igénybe. Csak egész számot lehet
megadni.
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4. IV. tengely
4.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához
nyújtandó támogatások (411, 412,413)
Figyelem! Az alábbi kérdések a felületen a támogatott művelet megvalósításától függően
jelennek meg, a kérdések akkor jelennek meg a felületen amennyiben a támogatási kérelemhez
kapcsolódó utolsó kifizetési kérelem 2014. december 31-ig elszámolásra került.
A mezőgazdasági tevékenység típusa
Kérjük a legördülő menü segítségével adja meg a támogatott tevékenységének típusát. Azt a
tevékenységet kell megadni, ami a projektre a legjellemzőbb. Amennyiben több tevékenység is
érinti a projektet azt kell megjelölni amelyikből a legtöbb árbevétel keletkezik.
A támogatott tevékenység típusa (on farm/off farm besorolás szerint)
Kérjük a gördítő sávban válassza ki tevékenysége típusát. Amennyiben Ön mezőgazdasági
tevékenységet végez válassza az „on farm”-ot amennyiben nem végez mezőgazdasági
tevékenységet válassza az „off farm”-ot.
A létrehozott új munkahelyek számára, a munkahely típusára és az új munkahelyen
dolgozók nem és életkor szerinti megoszlására vonatkozó kérdések
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.
Képzést sikeresen elvégző személyekek számára és összetételére vonatkozó adatok (fő)
Kérjük, adja meg a támogatott képzést, tanfolyamot sikeresen elvégző személyek számát, életkor
és nem szerinti megbontásban.

4.2 Leader-Vállalkozás fejlesztés támogatása (411)
Figyelem! Az alábbi kérdések a felületen a támogatott művelet megvalósításától függően
jelennek meg, a kérdések akkor jelennek meg a felületen amennyiben a támogatási kérelemhez
kapcsolódó utolsó kifizetési kérelem 2014. december 31-ig elszámolásra került.
A mezőgazdasági tevékenység típusa
Kérjük a legördülő menü segítségével adja meg a támogatott tevékenységének típusát. Azt a
tevékenységet kell megadni, ami a projektre a legjellemzőbb. Amennyiben több tevékenység is
érinti a projektet azt kell megjelölni amelyikből a legtöbb árbevétel keletkezik.
A támogatott tevékenység típusa (on farm/off farm besorolás szerint)
Kérjük a gördítő sávban válassza ki tevékenysége típusát. Amennyiben Ön mezőgazdasági
tevékenységet végez válassza az „on farm”-ot amennyiben nem végez mezőgazdasági
tevékenységet válassza az „off farm”-ot.
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A létrehozott új munkahelyek számára, a munkahely típusára és az új munkahelyen
dolgozók nem és életkor szerinti megoszlására vonatkozó kérdések
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.
Képzést sikeresen elvégző személyekek számára és összetételére vonatkozó adatok (fő)
Kérjük, adja meg a támogatott képzést, tanfolyamot sikeresen elvégző személyek számát, életkor
és nem szerinti megbontásban.

4.3 Leader-Közösségi célú fejlesztések támogatása (413)
Figyelem! Az alábbi kérdések a felületen a támogatott művelet megvalósításától függően
jelennek meg, a kérdések akkor jelennek meg a felületen amennyiben a támogatási kérelemhez
kapcsolódó utolsó kifizetési kérelem 2014. december 31-ig elszámolásra került..
A mezőgazdasági tevékenység típusa
Kérjük a legördülő menü segítségével adja meg a támogatott tevékenységének típusát. Azt a
tevékenységet kell megadni, ami a projektre a legjellemzőbb. Amennyiben több tevékenység is
érinti a projektet azt kell megjelölni amelyikből a legtöbb árbevétel keletkezik.
A támogatott tevékenység típusa (on farm/off farm besorolás szerint)
Kérjük a gördítő sávban válassza ki tevékenysége típusát. Amennyiben Ön mezőgazdasági
tevékenységet végez válassza az „on farm”-ot amennyiben nem végez mezőgazdasági
tevékenységet válassza az „off farm”-ot.
A létrehozott új munkahelyek számára, a munkahely típusára és az új munkahelyen
dolgozók nem és életkor szerinti megoszlására vonatkozó kérdések
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.
Képzést sikeresen elvégző személyekek számára és összetételére vonatkozó adatok (fő)
Kérjük, adja meg a támogatott képzést, tanfolyamot sikeresen elvégző személyek számát, életkor
és nem szerinti megbontásban.

4.4 Leader-Térségek közötti együttműködés támogatása (421)
Figyelem! Az alábbi kérdések a felületen a támogatott művelet megvalósításától függően
jelennek meg, a kérdések akkor jelennek meg a felületen amennyiben a támogatási kérelemhez
kapcsolódó utolsó kifizetési kérelem 2014. december 31-ig elszámolásra került.
A mezőgazdasági tevékenység típusa
Kérjük a legördülő menü segítségével adja meg a támogatott tevékenységének típusát. Azt a
tevékenységet kell megadni, ami a projektre a legjellemzőbb. Amennyiben több tevékenység is
érinti a projektet azt kell megjelölni amelyikből a legtöbb árbevétel keletkezik.
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A támogatott tevékenység típusa (on farm/off farm besorolás szerint)
Kérjük a gördítő sávban válassza ki tevékenysége típusát. Amennyiben Ön mezőgazdasági
tevékenységet végez válassza az „on farm”-ot amennyiben nem végez mezőgazdasági
tevékenységet válassza az „off farm”-ot.
Az együttműködésben részt vevő HACS-ok száma
Kérjük, adja meg az együttműködésben résztvevő helyi akciócsoportok számát. Csak egész szám
megadása lehetséges.
A létrehozott új munkahelyek számára, a munkahely típusára és az új munkahelyen
dolgozók nem és életkor szerinti megoszlására vonatkozó kérdések
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.

4.5 Leader-Térségek térségen belüli együttműködés támogatása (421)
Figyelem! Az alábbi kérdések a felületen a támogatott művelet megvalósításától függően
jelennek meg, a kérdések akkor jelennek meg a felületen amennyiben a támogatási kérelemhez
kapcsolódó utolsó kifizetési kérelem 2014. december 31-ig elszámolásra került.
A mezőgazdasági tevékenység típusa
Kérjük a legördülő menü segítségével adja meg a támogatott tevékenységének típusát. Azt a
tevékenységet kell megadni, ami a projektre a legjellemzőbb. Amennyiben több tevékenység is
érinti a projektet azt kell megjelölni amelyikből a legtöbb árbevétel keletkezik.
A támogatott tevékenység típusa (on farm/off farm besorolás szerint)
Kérjük a gördítő sávban válassza ki tevékenysége típusát. Amennyiben Ön mezőgazdasági
tevékenységet végez válassza az „on farm”-ot amennyiben nem végez mezőgazdasági
tevékenységet válassza az „off farm”-ot.
A létrehozott új munkahelyek számára, a munkahely típusára és az új munkahelyen
dolgozók nem és életkor szerinti megoszlására vonatkozó kérdések
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.

4.6 LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való
nemzetközi együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások (421)
Figyelem! Az alábbi kérdések a felületen a támogatott művelet megvalósításától függően
jelennek meg, egyes kérdések akkor jelennek meg a felületen amennyiben a támogatási
kérelemhez kapcsolódó utolsó kifizetési kérelem 2014. december 31-ig elszámolásra került.
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Az együttműködésben részt vevő helyi akciócsoportok száma (térségek közötti vagy
nemzetközi, valamint tengelyek szerinti bontásban)
Kérjük adja meg az együttműködésben résztvevő helyi akciócsoportok számát. Csak egész szám
megadása lehetséges.
A mezőgazdasági tevékenység típusa
Kérjük a legördülő menü segítségével adja meg a támogatott tevékenységének típusát. Azt a
tevékenységet kell megadni, ami a projektre a legjellemzőbb. Amennyiben több tevékenység is
érinti a projektet azt kell megjelölni amelyikből a legtöbb árbevétel keletkezik.
A támogatott tevékenység típusa (on farm/off farm besorolás szerint)
Kérjük a gördítő sávban válassza ki tevékenysége típusát. Amennyiben Ön mezőgazdasági
tevékenységet végez válassza az „on farm”-ot amennyiben nem végez mezőgazdasági
tevékenységet válassza az „off farm”-ot.
A létrehozott új munkahelyek számára, a munkahely típusára és az új munkahelyen
dolgozók nem és életkor szerinti megoszlására vonatkozó kérdések
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.

4.7 A LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó
támogatások (421)
Figyelem! Az alábbi kérdések a felületen a támogatott művelet megvalósításától függően
jelennek meg, egyes kérdések akkor jelennek meg a felületen amennyiben a támogatási
kérelemhez kapcsolódó utolsó kifizetési kérelem 2014. december 31-ig elszámolásra került.
Az együttműködésben részt vevő helyi akciócsoportok száma (térségek közötti vagy
nemzetközi, valamint tengelyek szerinti bontásban)
Kérjük adja meg az együttműködésben résztvevő helyi akciócsoportok számát. Csak egész szám
megadása lehetséges.
A mezőgazdasági tevékenység típusa
Kérjük a legördülő menü segítségével adja meg a támogatott tevékenységének típusát. Azt a
tevékenységet kell megadni, ami a projektre a legjellemzőbb. Amennyiben több tevékenység is
érinti a projektet azt kell megjelölni amelyikből a legtöbb árbevétel keletkezik.
A támogatott tevékenység típusa (on farm/off farm besorolás szerint)
Kérjük a gördítő sávban válassza ki tevékenysége típusát. Amennyiben Ön mezőgazdasági
tevékenységet végez válassza az „on farm”-ot amennyiben nem végez mezőgazdasági
tevékenységet válassza az „off farm”-ot.
A létrehozott új munkahelyek számára, a munkahely típusára és az új munkahelyen
dolgozók nem és életkor szerinti megoszlására vonatkozó kérdések
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Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.

4.8 Leader-Képzés támogatása (411)
Figyelem! Az alábbi kérdések a felületen a támogatott művelet megvalósításától függően
jelennek meg, egyes kérdések akkor jelennek meg a felületen amennyiben a támogatási
kérelemhez kapcsolódó utolsó kifizetési kérelem 2014. december 31-ig elszámolásra került.

Képzést sikeresen elvégző személyekek számára és összetételére vonatkozó adatok (fő)
Kérjük, adja meg a támogatott képzést, tanfolyamot sikeresen elvégző személyek számát, életkor
és nem szerinti megbontásban.
A létrehozott új munkahelyek számára, a munkahely típusára és az új munkahelyen
dolgozók nem és életkor szerinti megoszlására vonatkozó kérdések
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.

4.9 Leader-Tervek, tanulmányok készítésének támogatása (411)
Figyelem! Az alábbi kérdések a felületen a támogatott művelet megvalósításától függően
jelennek meg, egyes kérdések akkor jelennek meg a felületen amennyiben a támogatási
kérelemhez kapcsolódó utolsó kifizetési kérelem 2014. december 31-ig elszámolásra került.

Képzést sikeresen elvégző személyekek számára és összetételére vonatkozó adatok (fő)
Kérjük, adja meg a támogatott képzést, tanfolyamot sikeresen elvégző személyek számát, életkor
és nem szerinti megbontásban.
A létrehozott új munkahelyek számára, a munkahely típusára és az új munkahelyen
dolgozók nem és életkor szerinti megoszlására vonatkozó kérdések
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.
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4.10 Leader-Rendezvény támogatása (413)
Figyelem! Az alábbi kérdések a felületen a támogatott művelet megvalósításától függően
jelennek meg, egyes kérdések akkor jelennek meg a felületen amennyiben a támogatási
kérelemhez kapcsolódó utolsó kifizetési kérelem 2014. december 31-ig elszámolásra került.

Képzést sikeresen elvégző személyekek számára és összetételére vonatkozó adatok (fő)
Kérjük, adja meg a támogatott képzést, tanfolyamot sikeresen elvégző személyek számát, életkor
és nem szerinti megbontásban.
A létrehozott új munkahelyek számára, a munkahely típusára és az új munkahelyen
dolgozók nem és életkor szerinti megoszlására vonatkozó kérdések
Kérjük, az útmutató elején a Jogcímhez nem kapcsolódó adatok című fejezetben leírtak szerint
válaszoljon a kérdésekre.
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1. sz. melléklet SFH táblázat a 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet és a 34/2014
(IV.4.) VM rendelet keretében támogatott fiatal gazdálkodók részére
Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 300/2013.
(XII.5.) Közleményében szereplő a tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján
kialakított SFH értékek listája:
Standard Fedezeti Hozzájárulás (SFH) értékei Magyarországon
Kód

Megnevezés (FSS)

Mértékegység

SFH 2010

D01

Közönséges búza és tönköly

Ft/ha

151 013

D02

Durum búza

Ft/ha

157 518

D03

Rozs

Ft/ha

102 519

D04

Árpa

Ft/ha

132 133

D05

Zab

Ft/ha

111 784

D06

Szemeskukorica

Ft/ha

209 129

D07

Rizs

Ft/ha

280 467

D08

Egyéb gabonafélék

Ft/ha

127 387

D09

Száraz hüvelyesek, összesen

Ft/ha

145 840

D09E

Száraz hüvelyesek: borsó, száraz bab, csillagfürt

Ft/ha

145 838

D09F

Száraz hüvelyesek: lencse, csicseri borsó, bükkönyfélék

Ft/ha

149 138

D09G

Száraz hüvelyesek, egyéb

Ft/ha

135 103

D10

Burgonya

Ft/ha

1 089 026

D11

Cukorrépa

Ft/ha

552 621

D12

Takarmánygyökerek- és káposzták

Ft/ha

166 079

D23

Dohány

Ft/ha

583 938

D24

Komló

Ft/ha

984 604

D25

Gyapot

Ft/ha

D26

Káposztarepce és réparepce

Ft/ha

167 896

D27

Napraforgó

Ft/ha

174 197

-
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D28

Szója

Ft/ha

185 802

D29

Olajlen

Ft/ha

119 579

D30

Egyéb olajosmagvú növények

Ft/ha

186 662

D31

Rostlen

Ft/ha

126 717

D32

Rostkender

Ft/ha

163 788

D33

Egyéb rostnövények

Ft/ha

D34

Illóolaj-, gyógy- és fűszernövények

Ft/ha

528 128

D35

Egyéb ipari növények, egyéb

Ft/ha

122 006

D14A

Ft/ha

813 984

Ft/ha

954 219

Ft/ha

8 159 742

Ft/ha

5 666 292

D17

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony
takarás alatt, szántóföldi vetésforgóban
Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony
takarás alatt , kertészeti vetésforgóban
Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - járható takarás (üvegház,
fóliasátor) alatt
Virágok - szabadföldi és alacsony takarás (síkfólia, fóliaalagút,
hollandiágy)
Virágok - járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt

Ft/ha

17 453 523

D18

Takarmánynövények, összesen

Ft/ha

150 543

D18A

Takarmánynövények - időszaki gyep

Ft/ha

77 536

D18B

Takarmánynövények - egyéb zöldtakarmányok, összesen

Ft/ha

155 216

D18B1

Takarmánynövények - egyéb zöldtakarmányok, silókukorica

Ft/ha

209 550

D18B3

Takarmánynövények - egyéb zöldtakarmányok, egyéb

Ft/ha

123 741

D19

Szántóföldi szaporítóanyag (magvak és palánták)

Ft/ha

158 638

D20

Egyéb szántóföldi növények

Ft/ha

125 125

D21

Parlag, ugar támogatás nélkül

Ft/ha

0

D22

Parlag, ugar támogatással (set-aside)

Ft/ha

38 805

E

Konyhakert

Ft/ha

672 385

F

Állandó rét és legelő, összesen

Ft/ha

77 593

F01

Belterjes (intenzív) gyep (rét és legelő)

Ft/ha

78 375

F02

Külterjes (extenzív) gyep (rét és legelő)

Ft/ha

77 105

G01

Gyümölcsültetvények, összesen

Ft/ha

640 519

G01A

Gyümölcsültetvények, mérsékelt égövi friss

Ft/ha

648 009

G01B

Gyümölcsültetvények, szubtrópusi friss

Ft/ha

G01C

Gyümölcsültetvények, héjasok

Ft/ha

G02

Citrus-ültetvények

Ft/ha

-

G03

Olajfa ültetvények

Ft/ha

-

G03A

Olajfa ültetvények - étkezési olíva

Ft/ha

-

G03B

Olajfa ültetvények - olajtermelésre

Ft/ha

-

G04

Szőlőültetvények, összesen

Ft/ha

D14B
D15
D16

-

537 757

447 706
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G04A

Minőségi borszőlő ültetvények

Ft/ha

468 389

G04B

Egyéb borszőlő ültetvények

Ft/ha

402 353

G04C

Csemegeszőlő ültetvények

Ft/ha

775 036

G04D

Mazsolaszőlő ültetvények

Ft/ha

G05

Faiskolák

Ft/ha

2 261 720

G06

Egyéb ültetvények

Ft/ha

1 704 250

G07

Járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatti ültetvények

Ft/ha

7 362 549

I01

Másodvetésű növények összesen

Ft/ha

389 773

I02

Gomba

Ft/100m2

J01

Lófélék

Ft/állat

53 433

J02

Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, összesen

Ft/állat

23 295

J02A

Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, hímivarú

Ft/állat

27 954

J02B

Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, nőivarú

Ft/állat

18 636

J03

Egy és két év közötti szarvasmarha, hímivarú

Ft/állat

57 566

J04

Egy és két év közötti szarvasmarha, nőivarú

Ft/állat

29 167

J05

Kétéves és idősebb szarvasmarha, hímivarú

Ft/állat

49 824

J06

Kétéves és idősebb szarvasmarha, üsző

Ft/állat

30 835

J07

Kétéves és idősebb szarvasmarha, tejhasznú tehén

Ft/állat

304 780

J08

Kétéves és idősebb szarvasmarha, egyéb tehén

Ft/állat

22 862

J09

Juh, összesen

Ft/állat

7 019

J09A

Juh, tenyész nőivarú (anyajuh)

Ft/állat

6 302

J09B

Juh, egyéb

Ft/állat

10 056

J10

Kecske, összesen

Ft/állat

9 832

J10A

Kecske, tenyész nőivarú (anyakecske)

Ft/állat

10 585

J10B

Kecske, egyéb

Ft/állat

8 558

J11

Sertés, malacok 20 kg alatt

Ft/állat

4 121

J12

Sertés, tenyészkoca 50 kg felett

Ft/állat

62 752

J13

Sertés, egyéb

Ft/állat

16 984

J14

Pecsenyecsirke

Ft/100db állat

48 425

J15

Tojótyúk

Ft/100db állat

166 420

J16

Baromfi (összesen)

Ft/100db állat

157 894

J16A

Pulyka

Ft/100db állat

151356

J16B

Kacsa

Ft/100db állat

134 948

J16C

Liba

Ft/100db állat

218 907

J16D

Egyéb baromfi

Ft/100db állat

137 706

J17

Nyúl (tenyész nőivarú) (anyanyúl)

Ft/állat

13 277

J18

Méhcsaládok

Ft/kaptár

-

1 618 750

18 47470

Egyéb ágazatok
Kód

Megnevezés (FSS)

Mértékegység

SFH 2010

V02

Dámszarvas

Ft/állat

76 565

V03

Gímszarvas

Ft/állat

170 158

V01

Vaddisznó

Ft/állat

72 016

V04

Muflon

Ft/állat

67 945

V05

Fácán

Ft/100db állat

44 355

V06

Fogoly

Ft/100db állat

115 713

B01

Strucc

Ft/100db állat

1 595 189

B02

Emu

Ft/100db állat

914 147

B03

Napos csibe

Ft/100db állat

33 071

B04

Előnevelt csirke

Ft/100db állat

108 834

E01

Sarjaztatásos fás szárú energiaültetvény

Ft/ha

153 545

E02

Energiafű

Ft/ha

93 234

E03

Energianád

Ft/ha

240 444
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2. sz. melléklet SFH táblázat a 113/2009. (VIII.29.) FVM rendelet keretében
támogatott fiatal gazdálkodók részére

113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet
(Hatályos 2012. március 1-től)
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához
a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

6. számú melléklet a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez
A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája
A magyarországi SFH
SFH számítás
Kód
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09
D09E
D09F
D09G
D10
D11
D12
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
D30
D31
D32
D33
D34
D35
D14A
D14B

Megnevezés
Közönséges búza és tönköly
Durum búza
Rozs
Árpa
Zab
Szemeskukorica
Rizs
Egyéb gabonafélék
Száraz hüvelyesek összesen
Száraz hüvelyesek: borsó, száraz bab, csillagfürt
Száraz hüvelyesek: lencse, csicseri borsó, bükkönyfélék
Száraz hüvelyesek, egyéb
Burgonya
Cukorrépa
Takarmánygyökerek és -káposzták
Dohány
Komló
Gyapot
Káposztarepce és réparepce
Napraforgó
Szója
Olajlen
Egyéb olajosmagvú növények
Rostlen
Rostkender
Egyéb rostnövények
Illóolaj-, gyógy- és fűszernövények
Egyéb ipari növények, egyéb
Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és
alacsony takarás alatt, szántóföldi vetésforgóban
Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és

Mértékegység
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha

SFH
127 223
108 835
82 926
107 639
91 764
172 473
155 984
101 618
163 928
163 676
137 791
115 229
853 313
365 787
94 730
725 117
749 691
115 866
135 618
119 333
99 210
112 743
83 634
191 475
403 536
67 095
505 736
627 796
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D15
D16
D17
D18
D18A
D18B
D18B1
D18B3
D19
D20
D21
D22
E
F
F01
F02
G01
G01A
G01B
G01C
G02
G03
G03A
G03B
G04
G04A
G04B
G04C
G04D
G05
G06
G06A
G06B
G06C
G07
I01
I02
J01
J02
J02A
J02B
J03
J04
J05
J06
J07
J08
J09
J09A
J09B
J10

alacsony takarás alatt, kertészeti vetésforgóban
Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - járható takarás
(üvegház, fóliasátor) alatt
Virágok - szabadföldi és alacsony takarás (síkfólia,
fóliaalagút, hollandiágy)
Virágok - járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt
Takarmánynövények, összesen
Takarmánynövények - időszaki gyep
Takarmánynövények - egyéb zöldtakarmányok összesen
Takarmánynövények - egyéb zöldtakarmányok, silókukorica
Takarmánynövények - egyéb zöldtakarmányok, egyéb
Szántóföldi szaporítóanyag (magvak és palánták)
Egyéb szántóföldi növények
Parlag, ugar támogatás nélkül
Parlag, ugar támogatással (set-aside)
Konyhakert
Állandó rét és legelő összesen
Belterjes (intenzív) gyep (rét és legelő)
Külterjes (extenzív) gyep (rét és legelő)
Gyümölcsültetvények, összesen
Gyümölcsültetvények, mérsékelt égövi friss
Gyümölcsültetvények, szubtrópusi friss
Gyümölcsültetvények, héjasok
Citrus-ültetvények
Olajfa ültetvények
Olajfa ültetvények - étkezési olíva
Olajfa ültetvények - olajtermelésre
Szőlőültetvények, összesen
Minőségi borszőlő ültetvények
Egyéb borszőlő ültetvények
Csemegeszőlő ültetvények
Mazsolaszőlő ültetvények
Faiskolák
Egyéb ültetvények
Sarjaztatásos fás szárú energiaültetvény
Energiafű
Energianád
Járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatti ültetvények
Másodvetésű növények összesen
Gomba
Lófélék
Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, összesen
Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, hímivarú
Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, nőivarú
Egy és két év közötti szarvasmarha, hímivarú
Egy és két év közötti szarvasmarha, nőivarú
Kétéves és idősebb szarvasmarha, hímivarú
Kétéves és idősebb szarvasmarha, üsző
Kétéves és idősebb szarvasmarha, tejhasznú tehén
Kétéves és idősebb szarvasmarha, egyéb tehén
Juh, összesen
Juh, tenyész nőivarú (anyajuh)
Juh, egyéb
Kecske, összesen

Ft/ha

10 802 990

Ft/ha

5 435 819

Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/100 m2
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat

19 109 790
116 390
49 551
125 145
182 688
98 082
112 677
102 936
799 108
47 697
52 529
46 558
583 157
583 157
283 088
403 839
452 433
354 800
445 607
1 954 306
95 000
70 000
230 000
9 702 008
326 824
1 502 860
49 722
16 116
24 443
13 419
30 246
18 776
36 665
16 354
275 526
16 103
5 202
4 375
7 545
12 906
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J10A
J10B
J11
J12
J13
J14
J15
J16
J16A
J16B
J16C
J16D
J17
J18
V01
V02
V03

Kecske, tenyész nőivarú (anyakecske)
Kecske, egyéb
Sertés, malacok 20 kg alatt
Sertés, tenyészkoca 50 kg felett
Sertés, egyéb
Pecsenyecsirke
Tojótyúk
Egyéb baromfi (összesen)
Pulyka
Kacsa
Liba
Egyéb baromfi
Nyúl (tenyész nőivarú) (anyanyúl)
Méhcsaládok száma
Vaddisznó
Dámszarvas
Gímszarvas

Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/100 db állat
Ft/100 db állat
Ft/100 db állat
Ft/100 db állat
Ft/100 db állat
Ft/100 db állat
Ft/100 db állat
Ft/állat
Ft/kaptár
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat

17 551
9 330
3 272
50 708
13 928
46 247
143 041
154 158
135 039
148 441
206 929
143 305
12 445
14 298
68 056*
59 025*
130 575*

* Egyedi adatgyűjtés alapján
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3. sz. melléklet SFH táblázat az 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet keretében
támogatott fiatal gazdálkodók részére
Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 9/2012. (II. 29.)
Közleménye
a tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított Standard Fedezeti Hozzájárulás értékek
listájáról és az 1/2012. (I. 9.) ÚMVP IH Közlemény hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló
támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 21. §
(2) bekezdése alapján az Irányító Hatóság az alábbiakban teszi közzé a tesztüzemi rendszer
adatbázisa alapján kialakított Standard Fedezeti Hozzájárulás (a továbbiakban: SFH) értékek
listáját:
A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája
A
Kód

B
Megnevezés

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09E
D09F

Közönséges búza és tönköly
Durum búza
Rozs
Árpa
Zab
Szemeskukorica
Rizs
Egyéb gabonafélék
Száraz hüvelyesek: borsó, száraz bab, csillagfürt
Száraz hüvelyesek: lencse, csicseri borsó, bükkönyfélék

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

D09G
D10
D11
D12
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
D30
D31
D32
D33
D34
D35
D14A

29

D14B

Száraz hüvelyesek, egyéb
Burgonya
Cukorrépa
Takarmánygyökerek és -káposzták
Dohány
Komló
Gyapot
Káposztarepce és réparepce
Napraforgó
Szója
Olajlen
Egyéb olajosmagvú növények
Rostlen
Rostkender
Egyéb rostnövények
Illóolaj-, gyógy- és fűszernövények
Egyéb ipari növények, egyéb
Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony takarás
alatt, szántóföldi vetésforgóban
Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony takarás
alatt, kertészeti vetésforgóban

C
Mértékeg
ység
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha

D
SFH

Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha

120 066
989 288
422 007
136 115
779 147
723 804
163 915
159 472
145 965
103 099
162 094
117 569
155 429
410 704
106 802
667 935

Ft/ha

785 722

147 010
168 541
93 118
126 652
92 862
164 505
252 697
114 467
131 297
126 618
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Ft/ha

D17

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - járható takarás (üvegház,
fóliasátor) alatt
Virágok - szabadföldi és alacsony takarás (síkfólia, fóliaalagút,
hollandiágy)
Virágok - járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt

33
34

D18A
D18B1

Takarmánynövények - időszaki gyep
Takarmánynövények - egyéb zöldtakarmányok, silókukorica

Ft/ha
Ft/ha

8 690
789
5 733
665
18 725
188
61 749
168 862
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D18B3

Takarmánynövények - egyéb zöldtakarmányok, egyéb

Ft/ha

101 190

36

D19

Szántóföldi szaporítóanyag (magvak és palánták)

Ft/ha

125 472

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

D20
D21
D22
E
F01
F02
G01A
G01B
G01C
G02
G03A
G03B
G04A
G04B
G04C
G04D
G05

Egyéb szántóföldi növények
Parlag, ugar támogatás nélkül
Parlag, ugar támogatással (set-aside)
Konyhakert
Belterjes (intenzív) gyep (rét és legelő)
Külterjes (extenzív) gyep (rét és legelő)
Gyümölcsültetvények, mérsékelt égövi friss
Gyümölcsültetvények, szubtrópusi friss
Gyümölcsültetvények, héjasok
Citrus-ültetvények
Olajfa ültetvények - étkezési olíva
Olajfa ültetvények - olajtermelésre
Minőségi borszőlő ültetvények
Egyéb borszőlő ültetvények
Csemegeszőlő ültetvények
Mazsolaszőlő ültetvények
Faiskolák

Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
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G06

Egyéb ültetvények

Ft/ha

55

G07

Járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatti ültetvények

Ft/ha

56
57

I01
I02

Másodvetésű növények összesen
Gomba

58
59
60
61
62
63
64
65

J01
J02A
J02B
J03
J04
J05
J06
J07

Lófélék
Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, hímivarú
Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, nőivarú
Egy és két év közötti szarvasmarha, hímivarú
Egy és két év közötti szarvasmarha, nőivarú
Kétéves és idősebb szarvasmarha, hímivarú
Kétéves és idősebb szarvasmarha, üsző
Kétéves és idősebb szarvasmarha, tejhasznú tehén

Ft/ha
Ft/100
m2
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat

114 781
29 367
639 220
59 876
57 436
532 543
507 446
428 349
378 997
793 754
1 885
775
1 420
969
6 661
712
422 737
1 529
311
48 571
20 599
13 733
36 630
18 277
32 204
19 377
279 521

66
67
68

J08
J09A
J09B

Kétéves és idősebb szarvasmarha, egyéb tehén
Juh, tenyész nőivarú (anyajuh)
Juh, egyéb

Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat

15 860
4 192
7 903

30

D15

31

D16

32

Ft/ha
Ft/ha

76

69
70
71
72
73
74

J10A
J10B
J11
J12
J13
J14

Kecske, tenyész nőivarú (anyakecske)
Kecske, egyéb
Sertés, malacok 20 kg alatt
Sertés, tenyészkoca 50 kg felett
Sertés, egyéb
Pecsenyecsirke

75

J15

Tojótyúk

76

J16A

Pulyka

77

J16B

Kacsa

78

J16C

Liba

79

J16D

Egyéb baromfi

80
81
82
83
84
85
86

J17
J18
V01
V02
V03
V04
V05

Nyúl (tenyész nőivarú) (anyanyúl)
Méhcsaládok száma
Vaddisznó
Dámszarvas
Gímszarvas
Muflon
Fácán

87

V06

Fogoly

88

B01

Strucc

89

B02

Emu

90

B03

Napos csibe

91

B04

Előnevelt csirke

92 E01
Sarjaztatásos fás szárú energiaültetvény
93 E02
Energiafű
94 E03
Energianád
* Egyedi adatgyűjtés alapján

Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/100 db
állat
Ft/100 db
állat
Ft/100 db
állat
Ft/100 db
állat
Ft/100 db
állat
Ft/100 db
állat
Ft/állat
Ft/kaptár
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/100 db
állat
Ft/100 db
állat
Ft/100 db
állat
Ft/100 db
állat
Ft/100 db
állat
Ft/100 db
állat
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha

10 427
6 137
3 315
51 588
13 723
44 866
154 884
132 907
120 766
199 431
124 118
12 367
15 624
69 237*
71 485*
158 139*
63 406*
42 389*
111 132*
1 437
787*
823 946*
32 923*
123 042*
137 500*
69 491*
224 000*

Az Irányító Hatóság jelen közleményének megjelenésével egyidejűleg hatályát veszti az
ÚMVP Irányító Hatóságának 1/2012. (I. 9.) közleménye.
Forrás: VM - Agrárfejlesztési Főosztály
Búsi Lajos
helyettes államtitkár
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4.

sz. melléklet SFH táblázat a Kertészeti gépek,
berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatásokhoz

technológiai

2008. évi benyújtáshoz kapcsolódó teljes SFH táblázat
23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet
(Hatályos: 2008. IV. 27. - 2009.09. 28.)
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló
támogatások igénybevételének általános szabályairól

1. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez
A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája
A magyarországi SFH
SFH számítás

D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09E
D09F
D09G
D10
D11
D12
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
D30
D31
D32
D33
D34
D35
D14A

Megnevezés
Közönséges búza és tönköly
Durumbúza
Rozs
Árpa
Zab
Szemeskukorica
Rizs
Egyéb gabonafélék
Száraz hüvelyesek: borsó, szárazbab, csillagfürt
Száraz hüvelyesek: lencse, csicseriborsó, bükkönyfélék
Száraz hüvelyesek, egyéb
Burgonya
Cukorrépa
Takarmánygyökerek és -káposzták
Dohány
Komló
Gyapot
Káposztarepce és réparepce
Napraforgó
Szója
Olajlen
Egyéb olajosmagvú növények
Rostlen
Rostkender
Egyéb rostnövények
Illóolaj-, gyógy- és fűszernövények
Egyéb ipari növények, egyéb
Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony takarás
alatt, szántóföldi vetésforgóban

M.e.
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha

SFH
91 638
85 022
65 432
81 107
67 006
123 278
128 296
78 056
107 119
102 126
101 675
615 308
350 141
115 211
524 263
684 726
101 766
97 053
99 315
72 875
106 942
73 713
149 825
438 275
55 106
405 920
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D14B
D15
D16
D17
D18A
D18B1
D18B3
D19
D20
D21
D22
E
F01
F02
G01A
G01B
G01C
G02
G03A
G03B
G04A
G04B
G04C
G04D
G05
G06
G06A
G06B
G06C
G07
I01
I02
J01
J02A
J02B
J03
J04
J05
J06
J07
J08
J09A
J09B
J10A
J10B
J11
J12

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony takarás
alatt, kertészeti vetésforgóban
Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - járható takarás (üvegház,
fóliasátor) alatt
Virágok, dísznövények - szabadföldi és alacsony takarás (síkfólia,
fóliaalagút, hollandiágy)
Virágok, dísznövények - járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt
Takarmánynövények - időszaki gyep
Takarmánynövények - egyéb zöldtakarmányok, silókukorica
Takarmánynövények - egyéb zöldtakarmányok, egyéb
Szántóföldi szaporítóanyag (magvak és palánták)
Egyéb szántóföldi növények
Parlag, ugar támogatás nélkül
Parlag, ugar támogatással (set-aside)
Konyhakert
Belterjes (intenzív) gyep (rét és legelő)
Külterjes (extenzív) gyep (rét és legelő)
Gyümölcsültetvények, mérsékelt égövi friss
Gyümölcsültetvények, szubtrópusi friss
Gyümölcsültetvények, héjasok
Citrusültetvények
Olajfa ültetvények - étkezési olíva
Olajfa ültetvények - olajtermelésre
Minőségi borszőlő ültetvények
Egyéb borszőlő ültetvények
Csemegeszőlő ültetvények
Mazsolaszőlő ültetvények
Faiskolák
Egyéb ültetvények
Sarjaztatásos fás szárú energiaültetvény
Energiafű
Energianád
Járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatti ültetvények
Másodvetésű növények összesen
Gomba
Lófélék
Egyévesnél fiatalabb szarvasmarhafélék, hímivarú
Egyévesnél fiatalabb szarvasmarhafélék, nőivarú
Egy és két év közötti szarvasmarha, hímivarú
Egy és két év közötti szarvasmarha, nőivarú
Kétéves és idősebb szarvasmarha, hímivarú
Kétéves és idősebb szarvasmarha, üsző
Kétéves és idősebb szarvasmarha, tejhasznú tehén
Kétéves és idősebb szarvasmarha, egyéb tehén
Juh, tenyész nőivarú (anyajuh)
Juh, egyéb
Kecske, tenyész nőivarú (anyakecske)
Kecske, egyéb
Sertés, malacok 20 kg alatt
Sertés, tenyészkoca 50 kg felett

Ft/ha

558 769

Ft/ha

5 850 489

Ft/ha

3 682 765

Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/100 m2
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat

18 895 293
37 480
142 044
77 324
128 299
84 077
590 154
39 360
35 386
420 405
166 280
356 946
303 758
244 076
1 648 764
80 000
65 000
210 000
5 945 607
266 755
1 215 483
37 528
14 034
7 693
18 368
10 759
21 052
11 282
220 550
11 955
3 619
2 668
23 391
17 371
2 577
47 924
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J13
J14
J15
J16A
J16B
J16C
J16D
J17
J18
V01
V02
V03

Sertés, egyéb
Pecsenyecsirke
Tojótyúk
Pulyka
Kacsa
Liba
Egyéb baromfi
Nyúl (tenyész és hízóállat együtt)
Méhcsaládok száma
Vaddisznó
Dámszarvas
Gímszarvas

Ft/állat
Ft/100 db állat
Ft/100 db állat
Ft/100 db állat
Ft/100 db állat
Ft/100 db állat
Ft/100 db állat
Ft/állat
Ft/kaptár
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat

11 710
36 721
96 726
114 029
124 921
197 522
130 302
10 974
11 456
68 056*
130 575*
59 025*

* Egyedi adatgyűjtés alapján.

2013. évi benyújtáshoz kapcsolódó teljes SFH táblázatot lásd jelen útmutató 1.
sz. mellékletében (300/2013 IH közlemény alapján)
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5. sz. melléklet SFH táblázat a 62/2013 VM rendelet keretében a kertészeti
gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott
támogatásokhoz
62/2013. (VII. 24.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai
berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

1. melléklet a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelethez
Kertészeti tevékenységhez kapcsolódó SFH kódok

1.

A
SFH Kód
D14A

B
Megnevezés
Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca szabadföldi és alacsony takarás alatt,
szántóföldi vetésforgóban

2.

D14B

3.

D15

4.

D16

5.

D17

6.

D34

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca szabadföldi és alacsony takarás alatt,
kertészeti vetésforgóban
Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca járható
takarás (üvegház, fóliasátor) alatt
Virágok - szabadföldi és alacsony
takarás
(síkfólia, fóliaalagút, hollandiágy)
Virágok - járható takarás (üvegház,
fóliasátor) alatt
Illóolaj-, gyógy- és fűszernövények

7.

G01A

Gyümölcsültetvények, mérsékelt égövi
friss

8.
9.

G01B
G01C

Gyümölcsültetvények, szubtrópusi friss
Gyümölcsültetvények, héjasok

10.
11.
12.
13.
14.

G02
G03A
G03B
G04A
G04B

Citrus-ültetvények
Olajfa ültetvények - étkezési olíva
Olajfa ültetvények - olajtermelésre
Minőségi borszőlő ültetvények
Egyéb borszőlő ültetvények

C
TERA kód
ZOL01; ZOL02; ZOL03; ZOL04; ZOL05; ZOL06;
ZOL07; ZOL08; ZOL09; ZOL10; ZOL11; ZOL12;
ZOL13; ZOL14; ZOL15; ZOL16; ZOL17; ZOL18;
ZOL19; ZOL20; ZOL21; ZOL22; ZOL23; ZOL24;
ZOL25; ZOL26; ZOL27; ZOL28; ZOL29; ZOL30;
ZOL31; ZOL32; ZOL33; ZOL34; ZOL35; ZOL36;
ZOL37; ZOL38; ZOL39; ZOL41; ZOL42; ZOL43;
ZOL44; ZOL45; ZOL46; ZOL47; GYU01; GYU02;
GYU03;

FOL01;

VIR01;

AGF01; AGF02; AGF03; AGF04; AGF05; AGF06;
AGF07; AGF08; AGF09; AGF10; AGF11; AGF12;
AGF13; AGF14; AGF15; AGF17; AGF18; AGF19;
AGF20; AGF21; AGF22; AGF23; AGF24; AGF25;
AGF26; AGF27; AGF28; AGF29; AGF30; AGF31;
AGF32;
GYU04; GYU05; GYU06; GYU07; GYU08;
GYU09; GYU10; GYU11; GYU12; GYU13; GYU14;
HAG01; HAG03; HAG04; HAG06; HAG07; HAG12;
HAG15; HAG16; HAG17; HAG18; ULT01; ULT03;
ULT04; ULT06; ULT07; ULT12; ULT14; ULT15;
ULT16; ULT17; ULT18; ULT21;
HAG08; HAG09; HAG10; HAG11; ULT08; ULT09;
ULT10; ULT11;

ULT19;
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15.
16.
17.
18.

G04C
G04D
G05
G07

19.
20.
21

I02
D10
D23

Csemegeszőlő ültetvények
Mazsolaszőlő ültetvények
Faiskolák
Járható takarás (üvegház, fóliasátor)
alatti
ültetvények
Gomba
Burgonya
Dohány

ULT20;
FAT01; FAT02; FAT03;

BUR01; EBU01;
DV102; DBU01

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 300/2013.
(XII.5.) közleményében szereplő, a tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított
SFH értékek listájának a 62/2013 VM rendelet 1. mellékletéhez kapcsolódó részletei:

Standard Fedezeti Hozzájárulás (SFH) értékei Magyarországon
Kód

Megnevezés (FSS)

Mértékegység

SFH 2010

D10

Burgonya

Ft/ha

1 089 026

D23

Dohány

Ft/ha

583 938

D34

Illóolaj-, gyógy- és fűszernövények

Ft/ha

528 128

D14A

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony
takarás alatt, szántóföldi vetésforgóban

Ft/ha

813 984

D14B

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony
takarás alatt , kertészeti vetésforgóban

Ft/ha

954 219

D15

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - járható takarás (üvegház,
fóliasátor) alatt

Ft/ha

8 159 742

D16

Ft/ha

5 666 292

D17

Virágok - szabadföldi és alacsony takarás (síkfólia, fóliaalagút,
hollandiágy)
Virágok - járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt

Ft/ha

17 453 523

G01A

Gyümölcsültetvények, mérsékelt égövi friss

Ft/ha

648 009

G01B

Gyümölcsültetvények, szubtrópusi friss

Ft/ha

G01C

Gyümölcsültetvények, héjasok

Ft/ha

G02

Citrus-ültetvények

Ft/ha

-

G03A

Olajfa ültetvények - étkezési olíva

Ft/ha

-

G03B

Olajfa ültetvények - olajtermelésre

Ft/ha

-

G04A

Minőségi borszőlő ültetvények

Ft/ha

468 389

G04C

Csemegeszőlő ültetvények

Ft/ha

775 036

G04D

Mazsolaszőlő ültetvények

Ft/ha

G05

Faiskolák

Ft/ha

2 261 720

G07

Járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatti ültetvények

Ft/ha

7 362 549

I02

Gomba

Ft/100m2

1 618 750

537 757

-
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