Termeléshez kötött növénytermesztés támogatás minősített
szaporítóanyag igazolás kitöltési segédlet
Ha a kérelem tartalmaz olyan táblát, amelyre olyan termeléshez kötött növénytermesztési
támogatást igényelt, melynek igényléséhez előírás a minősített szaporítóanyag igazolás megléte,
akkor az igényléshez további adatmegadás szükséges.
A beadó felület minden esetben jelzi az adatmegadás szükségességét, miután Ön felvitte az érintett
hasznosítási kódot és jelölte az érintett termeléshez kötött jogcímet a térkép nézeten.

Mikor kell tölteni (pipálni) a Termeléshez kötött növénytermesztés támogatás főpipát?
1. Minden esetben tölteni kell:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Zöldségnövény termesztés termeléshez kötött közvetlen támogatás
Ipari zöldségnövény termesztés termeléshez kötött közvetlen támogatás
Ipari olajnövény termesztés termeléshez kötött közvetlen támogatás
Szemes fehérjetakarmány-növény termesztés termeléshez kötött közvetlen támogatás
Szálas fehérjetakarmány-növény termesztés termeléshez kötött közvetlen
támogatás
Ha az igényelt hasznosítás kód Lósóska vagy Szegletes lednek.

2. Bizonyos feltétel esetén kell tölteni:
2.1. Szálas fehérjetakarmány-növény termesztés termeléshez kötött közvetlen
támogatás
Ha az igényelt hasznosítás kód NEM Lósóska vagy Szegletes lednek, de az első vetés dátuma vagy
2020. II. félév, vagy 2021. vagy felülvetés történt 2021-ben.
Tehát ha a vetés 2020. II. félév előtti és a terület nem lett 2021-ben felülvetésre, akkor nem kell
tölteni a Termeléshez kötött növénytermesztés támogatás főpipát.
Amennyiben Ön még nem rendelkezik a szükséges bizonylatokkal, kérjük előzetesen adja meg, hogy
milyen bizonylatot/iratot kíván majd igazolás céljából felhasználni!

Egyéb esetben kérjük NE töltse ki a Termeléshez kötött növénytermesztés támogatás főpipát (a
beadó felület nem jelzi az adatmegadás szükségességét).
Figyelem! Amennyiben Ön úgy kezdi el rögzíteni az adatokat, hogy erre Ön a beadó felület nem
kérte, és a tévedés orvoslására kiveszi a „Termeléshez kötött növénytermesztés támogatás” főpipát,
az adattörlésről szóló tájékoztatás nem a jogcím igénylését, hanem a Termeléshez kötött
növénytermesztés támogatás fül adatainak törlését foglalja magába. A térkép nézeten igényelt
Termeléshez kötött növénytermesztés támogatás ezzel nem kerül törlésre!

A Termeléshez kötött növénytermesztés támogatása adatblokkban – ha a beadó felület jelzi az
adatmegadás szükségességét(!), a kis jelölőnégyzet bepipálása után - a minősített szaporítóanyag
beszerzését alátámasztó dokumentum(ok)on szereplő adatokat kell megadni. A dokumentumokat
nem kell a kérelemhez csatolni, ezeket meg kell őrizni, mert azok adminisztratív úton vagy a
helyszínen ellenőrzésre kerülhetnek.

A minimális, minősített szaporítóanyag felhasználását, beszerzését a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14.
§ (5) és (5a) bekezdése szerint kell igazolni.
Minden, érintett növény hasznosításhoz fel kell vezetni minősített szaporítóanyag igazolást. A
tábláknál lenyilatkozott összes szaporítóanyag mennyiséget szükséges bizonylattal alátámasztani.
Soronként csak egy bizonylat (pl. számla) adatai szerepeljenek, szükség esetén a hozzá kapcsolódó
dokumentumon (pl. vetőmagcímkén) szereplő adatokkal. Amennyiben egy bizonylaton több növény
(hasznosítás) szerepel, akkor azt több adatblokkban, hasznosításonként kell felrögzíteni.

Hasznosításhoz kapcsolódó állapot megjelölések:
Új: beadás előtti első adatfelvitel, mely téves adatmegadás esetén a Töröl pipa betételévelés a Töröl
gomb megnyomásával törölhető

Amennyiben az összes addig felvitt sort törölni szeretné, kérjük használja az „Összes kijelölése
törlése” gombot, és utána a Töröl gombbal tudja az összes addig felvitt adatot törölni.

Eredeti: adatváltozás felületén az előző bizonylaton beadott adat blokk

Visszavont: ha egy korábbi növényhez rögzített és beadott számla adatokat törölni szeretne, akkor a
visszavonás pipát kell jelölni, ekkor a sor állapota „Visszavont” lesz, és a megadott adatok
elhalványulnak.

Pontosított: a már beadott kérelem/adatváltozás után kíván pontosítani a bizonylat adatain, akkor a
hasznosítás „Pontosított” állapotot vesz fel.

Bizonylat típusa
A Bizonylat típusa mezőben lenyíló listából kell kiválasztani a szaporítóanyag igazolására vonatkozó
dokumentum típusát.
Választható dokumentumok:
saját beszerzés/számla
termeltetői dokumentum/szerződés
minősítő bizonyítvány/vizsgálati jegyzőkönyv
gazdálkodási napló
A mezőt akkor is tölteni kell, ha a megjelölt igazoló dokumentummal még nem rendelkezik. Ebben az
esetben azt kell megadni, hogy milyen dokumentummal fogja igazolni a jogosultságát.
A dokumentum kézhezvétele után Önnek pótolnia kell a hiányzó adatokat. Amennyiben ez
elmarad, erről külön adategyeztetés kerül Ön részére megküldésre.
Az adatmegadás nem minősül módosításnak!

saját beszerzés/számla
Ezt a kategóriát kell választani abban az esetben, amikor az ügyfél saját névre szóló
szaporítóanyag számlával rendelkezik. A számlának, vagy a hozzá kapcsolódó dokumentumnak
(címke, csomagolás, szállítólevél, palántakísérő okmány, minőségi bizonyítvány, vizsgálati

jegyzőkönyv, számla kiállítója által kiállított dokumentum) tartalmaznia kell a szükséges adatokat
(faj, fajta, mennyiség, tételazonosító szám).
termeltetői dokumentum/szerződés
Ezt a kategóriát kell választani abban az esetben, amikor az ügyfél Termeltető vagy termelői
csoporttal kötött szerződéssel, vagy dokumentummal rendelkezik. Ekkor rendelkeznie kell még:
 vagy a termeltető vagy termelői csoport nevére szóló érvényes számlával, mely számlának,
vagy a hozzá kapcsolódó dokumentumnak (címke, csomagolás, szállítólevél, palántakísérő
okmány, minőségi bizonyítvány, vizsgálati jegyzőkönyv, számla kiállítója által kiállított
dokumentum) tartalmaznia kell a szükséges adatokat (faj, fajta, mennyiség, tételazonosító
szám).
 vagy a termeltető vagy termelői csoport nevére szóló érvényes szaporítóanyag minősítést
igazoló bizonyítvánnyal vagy vizsgálati jegyzőkönyvvel.
minősítő bizonyítvány/vizsgálati jegyzőkönyv
Ezt a kategóriát kell választani a szaporítóanyag saját előállítása esetén. Ekkor az ügyfélnek
szaporítóanyag minősítést igazoló bizonyítvánnyal vagy - a rendeletben meghatározott
növényeknél (édeskömény, citromfű, bazsalikom, kakukkfű, zsálya, majoranna, szurokfű) vizsgálati jegyzőkönyvvel kell rendelkeznie.
gazdálkodási napló
Ezt a kategóriát kell választani spárga, torma, menta, tárkony, rozmaring és mezei borsó
termesztése esetén, amikor a szaporítóanyag felhasználását a gazdálkodási naplóban kell
rögzíteni.

Növény fajtája
A Növény fajtája mezőbe az előzőekben kiválasztott dokumentumon, illetve a hozzá kapcsolódó
dokumentumon szereplő fajta nevet kell feltüntetni. Tökre oltott dinnye vagy azonos hasznosítású
de több eltérő fajtájú növényt tartalmazó számla esetében a növény fajtája mezőben a növények
fajtáját egymástól vesszővel elválasztva kell rögzíteni. Keverék és zöldugar esetén elég feltüntetni a
keverékben legjellemzőbb fehérjenövény fajtát (pl. lucerna-Anna).
Gazdálkodási napló bizonylat típus, illetve egyes fajok esetében (például az édeskömény) nincsenek
fajták, ekkor „nincs” értékkel kell rögzíteni a mezőt.

Növény tételazonosítója
A Növény tételazonosítója mezőbe az előzőekben kiválasztott dokumentumon, illetve a hozzá
kapcsolódó dokumentumon szereplő azonosítószámot kell feltüntetni. Tételazonosító számnak
elfogadható minden, a 9/2015. FM rendelet 1. § 18. pontja szerinti azonosítószám: „A minősített
szaporítóanyag-tételazonosító adatait tartalmazó egyedi számsor, azonosító szám.” Ilyen azonosító
például a fémzárszám, mely a fémzároló ország jelzésével kezdődik, a fémzárolás évének utolsó
számával folytatódik és ezt követi a törzs- és tételszám (például: H-9-121/0410). A VTSZ (vám
tarifaszám) nem fogadható el tételazonosító számként!
Egy számlán szereplő több tétel esetén elegendő egy tételazonosítót rögzíteni.

Gazdálkodási napló bizonylat típus esetén a növény(ek)nek nincs tételazonosító száma, ekkor „nincs”
értékkel kell rögzíteni a mezőt.

Bizonylat száma
A Bizonylat száma mezőbe az előzőekben kiválasztott dokumentum (pl. számla, minősítő
bizonyítvány) számát kell rögzíteni. Minden számlát külön-külön sorban kell felvezetni.
Ha egy növényhez (hasznosításhoz) több számla vagy egy számlához több hasznosítás tartozik, akkor
a ’Beszúr’ gomb megnyomásával lehet az adatrögzítéshez új adatblokkot felvenni.

Termeltetői dokumentum/szerződés bizonylat típus esetén a termeltető nevére kiállított számlát
nem kell egy újabb adatblokkban rögzíteni, a számlán szereplő egyéb adatokat (fajta, stb.) a
termeltetői dokumentumhoz kell felvezetni.
Abban az esetben, amikor a bizonylat nem rendelkezik számmal (Gazdálkodási napló, Termeltetői
dokumentum/szerződés), akkor „nincs” értékkel kell rögzíteni a mezőt.

Bizonylat dátuma
A Bizonylat dátuma mezőbe az előzőekben kiválasztott dokumentumnak (pl. számlának) a kiállítási
dátumát kell kiválasztani.

Gazdálkodási napló bizonylat típus esetén üresen kell hagyni ezt a mezőt.

Szaporítóanyag típusa
A lenyíló lista alapján a dokumentumon szereplő szaporítóanyag típusát (pl. vetőmag, palánta,
hagymagerezd) kell megadni. Tökre oltott dinnye esetében, külön megadható az alany illetve a
nemes növényhez tartozó szaporítóanyag.

Szaporítóanyag mennyisége
A szaporítóanyag mennyiséget a 9/2015. (III. 13.) FM rendeletben előírt mértékegységben szükséges
megadni. Azokban az esetekben, ahol a dokumentumon ettől eltérő mértékegység szerepel, akkor
azt át kell váltani.
Amikor kilogrammból (vagy más tömeg mértékegységből) kell darab mértékegységre átváltani a
vetőmagot, akkor meg kell vizsgálni, hogy a bizonylat (számla, vetőmagcímke, csomagolás,
szállítólevél, a termeltető, a termelői csoport által kiállított dokumentum, minősítő bizonyítvány,
vizsgálati jegyzőkönyv vagy a számla kiállítója által kiállított olyan cégszerűen aláírt, megfelelő
adattartalommal rendelkező dokumentum) tartalmaz-e ezermagtömeget. Ha igen, akkor ennek
segítségével kell átváltani a mennyiséget, ha nem tartalmaz, akkor a rendelet vonatkozó
mellékletében feltüntetett ezermagtömeg átváltással kell számolni.
Unit mértékegység esetében: 1 unit = 1pce = 100 000 db.





PCE=Unit
ED=1000 darab
TPC=1000 darab
PC=1 darab

Szaporítóanyag mértékegysége
A lenyíló lista alapján a dokumentumon szereplő mértékegységet (pl. db, kg) kell megadni.

