
Az ÚMVP Irányító Hatóságának 93/2009. (XII. 2.) közleménye a 61/2009. (V. 14.) FVM 
rendeletben foglalt kultúrtörténeti és genetikai szempontból kiemelkedő jelentőségű, 
veszélyeztetett ritka fajta igazolásával kapcsolatos egyes kérdésekről 

 
Hatályon kívül helyezte az ÚMVP Irányító Hatóságának 12/2010. (IV. 2.) közleménye 
 
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások 
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 
29. § (3) bekezdésében foglalt növényfajta igazolás értelmezésének elősegítése céljából, az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága az alábbiakat teszi közzé. 
  
A Rendelet 29. § (3) bekezdése értelmében a 3. § (1) bekezdés a) pontjának aa)-ac) alpontjaiban 
meghatározott integrált szántóföldi növénytermesztési, tanyás gazdálkodás és ökolgiai szántóföldi 
növénytermesztési célprogramok vonatkozásában a 12. számú melléklet szerinti kultúrtörténeti és 
genetikai szempontból kiemelkedő jelentőségű, veszélyeztetett ritka szántóföldi növényfajták, illetve a 
13. számú melléklet szerinti zöldségfajták termesztése esetén az érintett táblák vonatkozásában az adott 
évben a II. fejezet szerinti kiemelt támogatási összegre jogosult a támogatásra jogosult, amennyiben 
számára az MgSzH igazolja, hogy az adott növényfajta a 12. vagy 13. számú melléklet szerinti fajta. 
  
Az igazolást kérelemre az MgSzH Központ Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatósága adja ki. Az 
igazgatóságnak címzett (MgSzH Központ Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság, 1024 Budapest, 
Keleti Károly utca 24.) kérelemnek tartalmaznia kell a kultúrtörténeti és genetikai szempontból 
kiemelkedő jelentőségű, veszélyeztetett ritka növényfajta nevét és a felhasznált elvetett vetőmag 
származásának megjelölését, továbbá azon terület(ek) fizikai blokkazonosítóját, melyen az adott tájfajtát 
termeszteni kívánják az érintett agrár-környezetgazdálkodási célprogramok megjelölésével együtt. 
  
A tájfajták állami elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalmazási feltételeiről szóló 
104/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet előírásai alapján a Szántóföldi Növények Nemzeti Fajtajegyzékében 
szereplő elismert tájfajta fémzárolt vetőmagjának felhasználása esetén a kérelemhez az elvetett vetőmagra 
vonatkozó, a vetőmagot forgalomba hozó/szállító által kiállított a hivatalos vetőmag minősítési 
eljárásokban rendszeresített „Származási Bizonylat” nyomtatványt kell csatolni. 
  
A Szántóföldi Növények Nemzeti Fajtajegyzékében nem szereplő fajta esetén az elvetett vetőmag 
származásának igazolásához a kérelemhez a géntartalék forrásokkal rendelkező nemesítő, kutató 
intézmény által kiállított az élelmezési és mezőgazdasági növényi genetikai erőforrások átadását 
dokumentáló „Standard anyag átadási megállapodás”-t kell csatolni. 
  
Az MgSzH Központ Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatósága által kiadott igazolást a 
földhasználónak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által végzett helyszíni ellenőrzés során be 
kell tudnia mutatni. 
 


