A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
125/2015. (X. 21.) számú
KÖZLEMÉNYE
a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007.
(XI. 28.) FVM rendelet szerinti támogatások
2015. IV. negyedévtől történő igényléséről és a támogatás igénybevételéhez szükséges
nyomtatvány rendszeresítéséről
I. A támogatás jogszabályi alapja
A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI.
28.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a baromfitartók a baromfitenyésztés
során az előírásokon túlmutató kötelezettségvállalás ellentételezésére vissza nem térítendő
támogatást vehetnek igénybe, amennyiben vállalják a támogatott tevékenység öt éven át
történő folytatását.
II. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek
Felhívjuk a baromfitartók figyelmét arra, hogy az ügyfél-nyilvántartásba vételre, valamint a
nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségek teljesítésére a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés
szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30.) MVH Közlemény (amely elérhető a közlemény
számára kattintva, vagy a következő elérési útvonalon: www.mvh.gov.hu / Főoldal /
Ügyfélnyilvántartás) rendelkezései irányadóak.
Az MVH a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatok
alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy az MVH ügyfélnyilvántartási rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a
nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.
III. A támogatás igénybevételének feltételei, a támogatás mértéke
A Rendelet alapján támogatást vehet igénybe az az igénylő, aki/amely
a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában:
o a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi
XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerinti nyilvántartásba vételi
kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem
benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét a Törvény alapján
vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben,
o a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában felszámolási, végelszámolási
eljárás alatt nem áll,
o a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában megfelel a rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, továbbá átlátható szervezetnek
minősül,
o a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás
igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló miniszteri rendelet szerint
közvetlen támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőnek minősül,

o nem címzettje érvényben lévő támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai
bizottsági határozatnak, amely a támogatást jogellenesnek és a belső piaccal
összeegyeztethetetlennek nyilvánította,
o eleget tesz a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok
országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X.18.) FVM rendelet
előírásainak,
o a támogatási alapot képező állatok nevelését, hizlalását, házityúk esetében a
tojás termelését saját kockázatomra végzi, saját vagy integrátori finanszírozással
a vágóbaromfit közvetlenül vagy közvetve továbbtartásra vagy vágásra,
házityúknál a megtermelt tojást keltetésre vagy forgalmazásra, illetve
feldolgozásra adja át,
vállalja a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételéről szóló
139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdés a)-e) pontjaiban felsorolt
tevékenység legalább öt éven át történő folytatását,
a tevékenységemnek megfelelő, az érintett termékpályán működő, olyan államilag
elismert termelői csoport, Beszerzési és Értékesítő Szövetkezet, tenyésztő szervezet,
az adott termékpályán működő terméktanács vagy szakmai szervezet tagja, amely
nyitott tagsággal működik,
valamennyi állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségnek eleget tesz, valamint
betartja az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat, és erről rendelkezik az
élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal igazolásával,
a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában vállalkozása nem minősül az
európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
6. §-ában meghatározott nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.
A támogatás az igénylő által birtokon tartott, azaz a gazdasági esemény időpontjában még
bennálló állományra igényelhető.
Az állategység számítás módját baromfifajonként és hasznosítási irányonként állategyedekre
vonatkozóan a következő– a Rendelet 1. számú mellékletének megfelelő – táblázat
tartalmazza.
Baromfi megnevezése
növendék csirke (vágócsirke)
szabadtartásos csirke és gyöngyös
házi tyúk
pecsenyeliba
növendék liba
fiatal liba
hízott liba
pecsenyekacsa
növendék kacsa
hízott kacsa
növendék pulyka

Váltószám
(ÁE/állat)
0,0017
0,0017
0,0200
0,0050
0,0050
0,0050
0,0067
0,0020
0,0033
0,0033
0,0067

A támogatási összeg meghatározásánál a – darabszám és a táblázat alapján – kiszámított
állategység számát kerekítés nélkül kell felhasználni!

Az állategység kiszámításának alapja
a) „a takarmány nem kívánatos anyagtartalma mentességének”, az „állati fehérje mentes
takarmány használata”, valamint „a takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz
biztosítása” támogatási jogcímeknél
a naposkori letelepítési állatlétszám,
házi tyúknál és növendék pulykánál az átminősítéskori állatlétszám,
b) a „mechanikai sérülések megelőzése”, és a „kíméletes állatmozgatás és szállítás
biztosítása” támogatási jogcímeknél, minden baromfifaj esetében a vágóhídra – az
adott évben, január 1. és december 31. között – levágásra leadott állatlétszám.
IV. A támogatási kérelmek benyújtása
A támogatási kérelmet, 2015. IV. negyedévében, azaz 2015. október 1-jén illetve azt követően
bekövetkezett gazdasági esemény vonatkozásában baromfi megnevezés-csoportonként
(baromfifaj és annak hasznosítási iránya) jelen közlemény 1. számú melléklete szerinti, N0619
számú ”Támogatási kérelem” nyomtatványon
a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig
az MVH – ügyfél lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes – megyei kirendeltségéhez
kell benyújtani.
Az MVH megyei kirendeltségek postacíme az MVH honlapján (a szövegre kattintva vagy a
www.mvh.gov.hu / Főoldal / AZ MVH-ról / Elérhetőségek útvonalon) érhető el.
Az N0619 számú támogatási kérelemhez csatolni kell minden esetben
a kezelő állatorvos igazolását, amely a naposkori letelepítés darabszámát és az
átminősítéskori állatlétszámot, valamint annak időpontját tartalmazza;
az igénylő tevékenységének megfelelő, az érintett termékpályán működő, nyitott
tagsággal rendelkező államilag elismert termelői csoport, Beszerzési és Értékesítő
Szövetkezet, tenyésztő szervezet, terméktanács vagy szakmai szervezet igazolását
arról, hogy az igénylő a támogatási évre vonatkozóan érvényes tagsággal rendelkezik;
az adott támogatási évben, az első igénylés alkalmával az élelmiszerlánc-biztonsági és
állat-egészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban:
megyei kormányhivatal) az állat-egészségügyi nyilvántartási kötelezettségek,
valamint állategészségügyi és állatvédelmi szabályok igénylő általi betartásáról
szóló, a támogatási évre vonatkozóan kiadott igazolását;
a Baromfi Termék Tanács (BTT) javaslatával és ellenjegyzésével ellátott szakmai
ellenőrzési lapot (jelen közlemény 2. számú melléklete), amelyet az abban előírt
dokumentumokkal együtt kell a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a BTT
részére megküldeni (a támogatási kérelem késedelmes benyújtásának elkerülése
érdekében) a tárgynegyedévek során folyamatosan, de legkésőbb a
tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig;
nagyvállalkozásnak minősülő igénylő esetén a megyei kormányhivatal eredeti
igazolását arról, hogy az igénylő részvétele a támogatási programban indokolt.
További, az egyes jogcímeknél a Rendeletben külön-külön meghatározott, a
támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumok:
„A takarmányok nem kívánatos anyagtartalma mentességének biztosítása” jogcím esetén:

a kezelő állatorvos igazolása arról, hogy az igénylő által felhasznált, akkreditált
laboratóriumban egy alkalommal bevizsgáltatott – baromfi nevelő-, pulyka
utónevelésnél nevelő, valamint befejező – táp megfelel a Rendeletben előírtaknak.
„A mechanikai sérülés megelőzése” jogcím esetén:
a vágóhídnak és a felügyelő jogosult állatorvosnak az igazolása – amely tartalmazza
a levágott baromfi darabszámát és vágásának időpontját –arról, hogy az igénylő által a
vágóhídra leadott állatoknál a mellsérülést szenvedő állatok aránya állományonként
nem haladta meg az 5%-ot;
a kezelő állatorvos igazolását – a Rendelet 6. számú melléklete szerint – az etetőre,
az itatóra, az alomra, az istállóra, a kifutó felületre, és a termelő által vezetett mérési
naplóban szereplő mikroklíma és fényerősség adatokra vonatkozó – a mellsérülés
megelőzéséhez szükséges – feltételek teljesüléséről.
„Kíméletes állatmozgatás és szállítás biztosítása” jogcím esetén:
a vágóhídnak és a felügyelő jogosult állatorvosnak az igazolása – amely tartalmazza
a levágott baromfi darabszámát és vágásának időpontját – arról, hogy az igénylő által
a vágóhídra leadott állatoknál a törött végtagú állatok aránya állományonként nem
haladja meg az 5%-ot;
a kezelő állatorvos igazolása annak teljesítéséről, hogy az igénylő teljesíti a kíméletes
állatmozgatás és szállítás Rendeletben előírt követelményeit.
„Állati fehérje mentes takarmány használata” jogcím esetén:
a kezelő állatorvos igazolása arról, hogy az igénylő által felhasznált, az akkreditált
laboratóriumban, egy alkalommal bevizsgáltatott – baromfi nevelő-, házityúknál tojóI, pulyka utónevelésnél nevelő, valamint befejező – táp hallisztmentes.
„A takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása” jogcím esetén:
a kezelő állatorvos igazolása arról, hogy az igénylő által használt víz a Rendelet 3.
számú melléklete szerinti vizsgálatok, dokumentumok alapján megfelel a Rendeletben
előírt feltételeknek.
Jelen közlemény 3. számú mellékletében ajánlásként szerepel egy-egy, a kezelő állatorvos
által kiállítandó igazolás-minta, illetve a 4. számú mellékletben a vágóhíd és a felügyelő
jogosult állatorvos együttesen kiállítandó igazolás-minta.
V. A közlemény hatálya
Jelen közlemény 2015. november 2. napján lép hatályba. Jelen közlemény hatályba lépésével
egyidejűleg a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet szerinti támogatás 2014. II. tárgynegyedévétől kezdődő
igényléséről szóló 72/2014. (IV. 30.) számú MVH közlemény hatályát veszti.

VI. Kapcsolódó jogszabályok
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény;
- a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;
- a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm.
rendelet;
- az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.
25.) Korm. rendelet;
- a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet.
Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés
merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.
Budapest, 2015. október 19.

Dr. Gyuricza Csaba
elnök

Tájékoztató
a központi költségvetésből, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai
Halászati Alapból illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
finanszírozott támogatások kedvezményezettjére vonatkozó információk nyilvánosságra
hozataláról
Tájékoztatom, hogy a Bizottság 2014. augusztus 6-i az 1306/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a
számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében
történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 908/2014/EU végrehajtási
rendeletének (a továbbiakban: végrehajtási rendelet) 57. cikke, a végrehajtási rendelet 63.
cikke szerint a 2013. pénzügyi évre vonatkozó kifizetések vonatkozásában az 1290/2005/EK
tanácsi rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) és az Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Alapból
(EMVA)
származó
pénzeszközök
kedvezményezettjeire vonatkozó információk nyilvánosságra hozatalának tekintetében történő
alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 259/2008/EK rendeletének 1.
cikke, valamint a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
24. § (2)-(3) bekezdései alapján az alábbi adatok negyedévenként közzétételre kerülnek a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) honlapján
(www.mvh.gov.hu):
I. Ügyfél-azonosító adatok
Természetes személy ügyfél esetében az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében
nyilvántartott
a) családi- és utónév,
b) lakóhely (település neve és postai irányítószáma).
Nem természetes személy ügyfél (gazdasági társaságok, alapítványok, egyesületek stb.)
esetében az ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott
a) elnevezése (bejegyzés szerinti teljes név),
b) székhely, telephely (település neve és postai irányítószáma).
II. Folyósított támogatásra és a támogatás jogosulatlan igénybevételére vonatkozó
adatok
1) Az ügyfél részére
a) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap terhére a pénzügyi évben teljesített kifizetések
jogcíme, összege,
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap terhére a pénzügyi évben teljesített
kifizetések - mely magában foglalja a közösségi és a nemzeti hozzájárulásokat is - jogcíme,
összege,
c) az a) és b) pontban meghatározott kifizetett támogatások együttes összege, és ezek
pénzneme,
d) az Európai Halászati Alap terhére a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme, összege,
e) a központi költségvetésből a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme, összege.
2) A központi költségvetésből, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból finanszírozott
támogatásban részesülő ügyfél által jogosulatlan részvétel alapján visszafizetett támogatás
összege, jogcímenként.
Tájékoztatom továbbá, hogy

-

-

-

-

a fenti adatokat a Közösség pénzügyi érdekeinek védelme céljából a Közösség és a
tagállamok pénzügyi ellenőrző és vizsgálati szervei feldolgozhatják, azzal, hogy
tevékenységük során nem sérthetik az ügyfél személyes szabadságát és alapvető
jogait,
az I. és II. pontban meghatározott adatok az első közzétételüktől számított két évig,
míg a 2013. pénzügyi év vonatkozásában egy évig kell elérhetőnek maradniuk a
www.mvh.gov.hu weboldalon,
az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i a személyes adatok feldolgozása
vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló
95/46/EK irányelvnek megfelelően, az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 14. §
b) pontja alapján kezdeményezheti a valóságnak nem megfelelő személyes adat
helyesbítését, továbbá az Info tv. 15. §-a alapján kérheti, hogy az MVH az általa
kezelt, illetve feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása
esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről tájékoztatást adjon,
amennyiben az I. és II. pontban meghatározott adatok nyilvánosságra hozatalával
összefüggésben bármilyen jogsérelem éri, úgy annak orvoslására a Közösség és a
tagállami jogrendszer szabályai – az Info tv. 22. §-ában meghatározott bírósági
jogérvényesítés szabályai – által biztosított jogorvoslati lehetőségekkel élhet.

