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A sikeres szójatermesztés 

sarkalatos pontjai
 Rendelkezésre álló termőhely alkalmassága (hőösszeg, csapadék, pára)

 Fajtaválasztás (tenyészidő, vízhasznosítás, betakaríthatóság, 

fehérjetartalom, stb.)

 Agrotechnika (elővetemény, szerkezetkímélő-, nedvességmegőrző 

talajművelés)

 Vetésváltás (segítségével a növényvédelem költsége minimálisra 

csökkenthető)

 Vetés (ideje, sortáv, mechanikai gyomirtás, talajoltás, tenyészterület

nagysága)

 Öntözés (szükség esetén június 2. felétől augusztus 1. feléig 150-180 mm 

egyenletes eloszlásban)

 Betakarítás (időpontja, nedvességtartalom, betakarítógép és beállítása)
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Szója termesztési adatok 2004-2014

ÉV BETAKARÍTOTT 

TERÜLET (HA)

TERMÉSÁTLAG 

(T/HA)

TERMÉS MENNYISÉG 

(T)

2004 27 305 2,3 64 804

2005 30 948 2,5 77 371

2006 35 170 2,36 83 108

2007 30 497 1,98 60 456

2008 27 843 2,66 74 047

2009 31 450 2,31 72 682

2010 33 508 2,31 77 508

2011 38 535 2,38 91 842

2012 35 668 1,76 62 779

2013 39 881 2,06 82 135

2014 42 338 2,69 113 700

ÁTLAG 35 859 2,2 79 448



Jogszabályi háttér

A 9/2015 (III.13.) FM rendelet – a termeléshez 

kötött támogatások igénybevételének 

szabályairól

Októberben módosult a keretösszeg: 13 458 000 €

Keret (€) terület (ha) ügyfélszám

fajlagos 

érték 

(€/ha)

2015 benyújtáskor a 

2014-es adatok 

alapján becsült

13 460 000 66 138,48 3 793 203

2015. november 13 458 000 79 993,38 5053 168



Főbb előírások

 SAPS támogatás mellett igényelhető

 kérelemszinten minimum támogatás: 1 ha

minimális parcellaméret: 0,25 ha

 gazdálkodási napló vezetése (rendelet 8. melléklete 

szerinti)

 hektáronként meghatározott minimális mennyiségű 

minősített szaporítóanyag használata és annak 

igazolása a kérelem benyújtása során (70 kg/ha)

minimális hozam: szója, 1 tonna/hektár igazolása de 

legkésőbb tárgyév november 15-ig



Benyújtás

A 2015. évi Egységes Kérelem keretében volt

lehetőség kérelembeadásra a határidő-hosszabbítás

lehetőségével 2015. június 16-ig.
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Szemes fehérjetakarmány támogatást igénylők

79 993 ha /5053 ügyfél
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Helyszíni ellenőrzések

A helyszíni ellenőrzések 2015. nyarától folyamatosan

zajlanak.

A szója vonatkozásában ellenőrzésre kiválasztásra került:

• 389 ügyfél

• 903 tábla (helyszíni ellenőrzés: 630 tábla és távérzékeléses 

ellenőrzés: 233 tábla)

• 4257,28 ha

Jelen vizsgálatok szerint a táblák 1%-án került megállapításra, hogy 

nem szója volt a kérelmezett területen!!!



Beérkező portál kérdések

Több mint 150 kérdés érkezett a portálon, a kérdések 

nagy része a szaporítóanyag igazolásokra és a gazdálkodási 

napló vezetésére, beküldésére vonatkoztak.

• Idegen nyelvű iratok - külföldi számláról , 

dokumentumokról szakfordító által készített fordítást 

szükséges beküldeni

• Termeléshez kötött támogatás és zöldítés kapcsolata

• Vis maior

• Szankciók 



Csökkentések, szankciók
Az elutasított területre nem adható szemes termeléshez kötött támogatás, de 

SAPS támogatás ettől függetlenül adható. 

Elutasított területek/területrészek főbb okai:

• minimális szaporítóanyagnál kisebb mennyiség kerül felhasználásra

• vetőmag felhasználást igazoló dokumentum 

• nem teljesül az elvárt minimális hozam 

Az elutasított terület szankció alapját képzik (640/2014/EK 19. cikk)

• Ha a bejelentett terület meghaladja a meghatározott területet (a különbség 

2 ha-nál vagy 3-nál nagyobb, de max 20%), a támogatást a különbség 

kétszeresével kell csökkenteni. 

• Ha a különbség meghaladja a terület 20 %-át, támogatás nem nyújtható.

• Ha a különbség meghaladja az 50 %-ot, támogatás nem nyújtható. 

Ezenkívül további szankcióval kell sújtani, melynek összege megegyezik a 

bejelentett terület és a meghatározott terület közötti különbségnek 

megfelelő támogatás összegével.



Ellenőrzési tapasztalatok, aktualitások

 A táblára ténylegesen kijutatott szaporítóanyag mennyiséget kell a kérelemben 

feltüntetni kilogrammban!

 A jövő évre vonatkozó szaporítóanyag vásárlásnál figyeljenek oda, hogy a 

számla tartalmazza a fajra, fajtára, mennyiségre és fémzárszámra vonatkozó 

adatokat, mert akkor nem kell beküldeni a vetőmagcímkéket.

 Gazdálkodási napló vezetése kötelező

 Hozam igazolásokat november 15-ig kell beküldeni

A beküldendő dokumentumok NEM hiánypotoltathatóak!

A kérelmek feldolgozása folyamatban van, a jogcímek esetében csak akkor indítható

meg a kifizetés, ha a kérelemre vonatkozó összes jogosultsági feltétel ellenőrzése

megtörtént. A kérelmek lezárására, illetve a támogatási összeg utalására legkésőbb

2016.06.30-ig van lehetősége a Hivatalnak.



Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket!


