A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
17/2016. (II. 29.) számú
KÖZLEMÉNYE
a tenyészkoca álltajóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.)
FM rendelet szerinti támogatások igényléséről és a támogatás 2016/2017. támogatási
évtől történő igényléséhez szükséges nyomtatványok rendszeresítéséről
I. A támogatás jogszabályi alapja
A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a tenyészkoca tartása során az előírásokon
túlmutató kötelezettségvállalás ellentételezésére vissza nem térítendő állami támogatás vehető
igénybe.
II. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek
Felhívjuk a sertéstartók 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 / Támogatások /
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 mértéke
A támogatás alapját az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben (a továbbiakban:
FELIR) a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről
szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet (a továbbiakban: Sertés-ENAR rendelet) előírásai
szerint nyilvántartott tenyészkoca létszám szerint, a sertéságazati területi felelős által a
FELIR-ből az ENAR-szám alapján kiállított dokumentum alapján meghatározott tenyészkoca
létszám alapján számított állategység képezi.
A tenyészkoca egyedenként 0,5 állategységnek felel meg.
Tevékenység megnevezése
Nagyobb férőhely biztosítása
Az előírt mikroklíma paraméterektől jobb értékek biztosítása
A kártevők okozta szennyeződések megakadályozása
Megnövelt fényerő biztosítása
Takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása

Támogatás mértéke
tárgynegyedévenként
(Ft/állategység)
12 000
1 900
2 200
1 740
1 450

IV. A támogatási kérelem benyújtásának módja, ideje
A támogatási kérelmet jelen közlemény 1. számú melléklete szerinti, N0630 számú
„Támogatási kérelem” nyomtatványon, és tartási helyenként külön kitöltve, jelen közlemény
2. számú melléklete szerinti, N0631 számú „Tartási hely adatok Támogatási kérelemhez”
nyomtatványon kérelmezőnként (támogatási évenként, ami április 1. – március 31. közötti
időszak) évente egyszer
március 16. – március 31.
közötti időszakban az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések
Igazgatóságához postai úton az alábbi címre kell benyújtani:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága
1476 Budapest, Pf. 407.
Az N0630 számú „Támogatási kérelem” nyomtatványhoz csatolni kell:
a) tartási helyenként külön kitöltve az N0631 számú „Tartási hely adatok Támogatási
kérelemhez” nyomtatvány(oka)t,
b) az állattartó telep fekvése szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban:
Kormányhivatal) eredeti igazolását az ügyfél által – a támogatási kérelem
benyújtásának időpontjáig– az adott tartási hely a Tenyészet Információs Rendszerbe
bejelentett tenyészkoca férőhely kapacitása alapján megállapított maximálisan
tartható tenyészkoca létszámról darabszámban kifejezve,
c) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában, az érintett termékpályán működő,
nyitott tagsággal rendelkező, államilag elismert termelői csoport, tenyésztő szervezet,
terméktanács, szakmaközi szervezet vagy szakmai szervezet eredeti tagsági
igazolását,
d) nagyvállalkozásnak minősülő igénylő esetén a Kormányhivatal álláspontját
tartalmazó eredeti dokumentumot arról, hogy az igénylő részvétele a támogatási
programban indokolt.
Határidőn túl benyújtott támogatási kérelem esetén az adott támogatási évben nem vehető
igénybe támogatás.
V. A kifizetési kérelem benyújtásának módja, ideje
A kifizetési kérelmet jelen közlemény 3. számú melléklete szerinti, N0632 számú „Kifizetési
kérelem” nyomtatványon, és tartási helyenként külön kitöltve, jelen közlemény 4. számú
melléklete szerinti, N0633 számú „Tartási hely adatok Kifizetési kérelemhez”
nyomtatványon
a) az I. tárgynegyedévre vonatkozóan július 1-31.;
b) a II. tárgynegyedévre vonatkozóan október 1-31.;
c) a III. tárgynegyedévre vonatkozóan január 1-31.;
d) a IV. tárgynegyedévre vonatkozóan április 1-30.
közötti időszakban kell benyújtani, az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi
Intézkedések Igazgatóságához postai úton az alábbi címre:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága
1476 Budapest, Pf. 407.
Az N0632 számú „Kifizetési kérelem” nyomtatványhoz csatolni kell:
1) Minden esetben
a) tartási helyenként külön kitöltve az N0633 számú „Tartási hely adatok
Kifizetési kérelemhez” nyomtatvány(oka)t,
b) a Kormányhivatal eredeti igazolását arra vonatkozóan, hogy az ügyfél az
állat-egészségügyi nyilvántartási kötelezettségeknek eleget tesz, és betartja az
állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat,
c) a sertéságazati területi felelős által kiállított eredeti igazolást az
alábbiakról
ca) a FELIR-ből az ENAR-szám alapján meghatározott támogatható
tenyészkoca létszámról az adott tárgynegyedév zárónapjára vonatkozóan;
cb) az ügyfél eleget tesz a Sertés-ENAR rendelet előírásainak; valamint
cc) az ügyfél a támogatási igénnyel érintett tevékenységre vonatkozó, a
Rendelet 6-9. §-ban foglalt feltételeket az adott tárgynegyedév
vonatkozásában teljesítette.
2) Továbbá, az egyes
dokumentumokat:

tevékenységeknél

a

Rendeletben

külön-külön

előírt

„Nagyobb férőhely biztosítása” tevékenység esetén:
a Magyar Építész Kamara Tervezői Névjegyzékében szereplő kamarai tag által
készített, az istállók méretét is tartalmazó, a kérelemben megjelölt tartási hely(ek)re
vonatkozó alaprajz másolati példányát, vagy
az állattartó telep fekvése szerint illetékes általános építésügyi hatóság az istálló
méretre és a kérelemben megjelölt tartási hely(ek)re vonatkozó eredeti hatósági
bizonyítványát, amely dokumentumok egyikét elegendő támogatási évenként
egyszer benyújtani az – ezen tevékenység tekintetében – első kifizetési kérelemhez;
és
a sertéságazati területi felelős által kiállított eredeti dokumentumot a hatályban
lévő állatvédelmi előírások szerint meghatározott egy állategyedre jutó férőhelynél
10%-al nagyobb terület biztosításáról, valamint ezen feltételek vizsgálatáról.
„Az előírt mikroklíma paramétereknél jobb értékek biztosítása” tevékenység esetén:
a szén-dioxid és ammónia koncentráció méréséről tárgynegyedévente készült, az
érintett tárgynegyedév megjelölését, a tartási hely és művelet adatok megnevezését,
elvégzésének időpontját, a mérési eredményeket tartalmazó, – a jegyzőkönyvet
készítő és – a sertéságazati területi felelős által aláírt jegyzőkönyv másolatát.
„A gazdálkodási gyakorlat során a kártevők okozta szennyeződések megakadályozása”
tevékenység esetén:
a kártevők okozta szennyeződések megakadályozására tett intézkedésen túl a
légyirtás gyakoriságáról tárgynegyedévente készült, az érintett tárgynegyedév
megjelölését, a tartási hely és művelet adatok megnevezését, elvégzésének
időpontját, a légyirtás gyakoriságát tartalmazó – a jegyzőkönyvet készítő és – a
sertéságazati területi felelős által aláírt jegyzőkönyv másolatát.

„Megnövelt fényerő biztosítása” tevékenység esetén:
a megnövelt fényerő biztosításának alkalmazásáról tárgynegyedévente készült, az
érintett tárgynegyedév megjelölését, a tartási hely és művelet adatok megnevezését,
elvégzésének időpontját a mérési eredményeket tartalmazó, – a jegyzőkönyvet
készítő és – a sertéságazati területi felelős által aláírt jegyzőkönyv másolatát.
„Takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása” tevékenység esetén:
Amennyiben az állattartó telepen az állatok vízellátása saját víznyerőhelyről történik, úgy
a kérelemben megjelölt tartási hely(ek)en az itatásra használt víz akkreditált
laboratórium által elvégzett vizsgálatának eredményét tartalmazó dokumentum
másolatát, amely vizsgálat vízmintavétel időpontja nem lehet korábbi a támogatási
kérelem benyújtásának időpontjánál, valamint
az igénylő eredeti nyilatkozatát arról, hogy a kérelemben megjelölt tartási
hely(ek)en a víznyerőhely megfelelően van kialakítva, biztosítva ezzel az itatóvíz
szennyeződésének megakadályozását.
Amennyiben az állattartó telepen az állatok vízellátása vezetékes vízhálózatról történik, úgy
a vízszolgáltató eredeti, írásbeli nyilatkozatát arról, hogy az általa a kérelemben
megjelölt tartási hely(ek)re szolgáltatott víz ivóvíz minőségű, amely nyilatkozat nem
lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtásának időpontjánál.
Az adott támogatási év első tárgynegyedévére vonatkozó igazolás/jegyzőkönyv kelte nem
lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtásának időpontjánál!
Jelen közlemény 5. számú mellékletében ajánlásként szerepel az illetékes általános
építésügyi hatóság által kiállítandó, az istálló méretre vonatkozó hatósági bizonyítványminta, 6. számú mellékletében ajánlásként szerepelnek a sertéságazati területi felelős
igazolás-minták, továbbá 7. számú mellékletében ajánlásként szerepelnek a jegyzőkönyvminták.
VI. A közlemény hatálya
Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.
VII. 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 sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről
szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet;
- a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos
nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X.18.) FVM rendelet;
- a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére
vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III. 13.) FM rendelet;
- a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III.
11.) FM 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, 2016. február 29.

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.

