A Magyar Államkincstár
24/2022. (III. 24.) számú
KÖZLEMÉNYE
a sertéshús magántárolási támogatás intézkedésben való részvételről

I.

A támogatás jogszabályi alapja

A sertéshúsra vonatkozó magántárolási támogatás nyújtásáról és a támogatás összegének
előzetes rögzítéséről szóló 2022. március 23-ai, 2022/470/EU bizottsági végrehajtási rendelet
(a továbbiakban: 2022/470/EU bizottsági végrehajtási rendelet) alapján támogatás nyújtható a
sertéshús magántárolására. A 2022/470/EU bizottsági végrehajtási rendelet előzetesen
rögzítette az igénybe vehető támogatás összegét.
Jelen közlemény a sertéshús magántárolási támogatás (a továbbiakban: magántárolási
támogatás) intézkedésben való részvétel szabályait ismerteti, továbbá a támogatás
igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat rendszeresíti.
II. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek
1.) Támogatási kérelmet és hozzá kapcsolódó egyéb dokumentumot csak azon ügyfél nyújthat
be, aki/amely a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben
(a továbbiakban: Támogatási törvény) foglalt alábbi, nyilvántartásba vételi kötelezettségének
eleget tett.
Az elektronikus kapcsolattartási kötelezettségre tekintettel a Támogatási törvény 28. § (3a)
bekezdése
alapján
a
kérelem
benyújtásakor
az
ügyfélnek
(elsődleges
képviselőnek/meghatalmazottnak) „kérelemre nyilvántartásba vett” besorolású ügyfélként
kell szerepelnie a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által működtetett
Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: ügyfélnyilvántartás).
2.) Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél nyilvántartásba vételére, valamint a
nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére az
Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben történő nyilvántartásba vétel
és változás bejelentés szabályairól szóló 58/2021. (VII. 21.) számú Kincstár Közlemény
(elérési útvonal: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/58-2021vii-21-szamu-kincstar-kozlemeny) rendelkezései irányadóak.
A Kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatok
alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy a Kincstár ügyfélnyilvántartásában szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz
kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.
3.) Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy a Kincstár által üzemeltetett elektronikus
kérelemkitöltő felületen évente egyszer kötelező az ügyfél-nyilvántartási adatokat érintő
adatellenőrzés.
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Az adatok ellenőrzésének szükségességét az elektronikus kérelemkitöltő felületen a
belépéskor megjelenő figyelmeztető üzenet jelzi. Amennyiben az ügyfél számára az éves
adatellenőrzés elvégzése szükségessé válik, akkor annak a felületen részletezett módon
történő teljesítéséig kérelembenyújtás nem lehetséges, kizárólag az adatok helyesbíthetőek,
javíthatóak és az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézhetőek.
Nem szükséges adategyeztetés, ha az ügyfél:
 tárgyév január 1-jét követően kérelmezte az ügyfél-nyilvántartásba történő
nyilvántartásba vételét;
 tárgyév január 1-jét követően már nyújtott be ügyfél-nyilvántartási adatok módosítása
iránti kérelmet.
Az adatellenőrzést az ügyfél az erre vonatkozó nyilatkozat vagy ügyfél-nyilvántartási adatait
módosító kérelem ügyfélkapus (a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási
szolgáltatással elérhető) azonosítást követő benyújtásával végezheti el.
III. Az intézkedésben való részvétel általános feltételei
1. A magántárolási támogatás intézkedésben kizárólag az Európai Unió területén
letelepedett, és héanyilvántartásba vett gazdasági szereplők vehetnek részt.
2. A magántárolási támogatás intézkedésben való részvétel feltétele, hogy a kérelmező az
élelmiszerek és az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és
tárgyak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 20/2021. (V. 17.) AM rendelet
előírásainak megfelelő tároló létesítménnyel rendelkezzen.
3. Támogatás kizárólag az alábbi termék magántárolása esetén igényelhető:
Termékkategória
KN-kód
1. kategória
ex 0203 11 10

Támogatott termék

Hasított félsertés, mellső lábak, farok, vesék, sovány dagadó és
gerincoszlop nélkül (1)
Legfeljebb 20 kilogramm tömegű, egész levágott állatok

2. kategória
ex 0203 12 11

Sonka

ex 0203 12 19

Lapocka

ex 0203 19 11

Elülső részek

ex 0203 19 13

Karaj, nyakhússal vagy anélkül, vagy nyakhús külön, karaj bélszínnel
vagy anélkül (2)(3)
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A támogatás a Wiltshire-oldalként előkészített, azaz fej, pofahús, toka, csülök, farok,
szalonna, vese, szűzpecsenye, lapockacsont, szegycsont, gerincoszlop, medencecsont és
rekeszizom nélküli hasított féltestekre is nyújtható.
2
A karaj és nyakhús lehet bőrrel vagy a nélkül, de a fedőszalonna vastagsága nem haladhatja
meg a 25 mm-t.
3
A szerződéses mennyiség az említett termékek bármilyen kombinációjára vonatkozhat.
2

3. kategória
ex 0203 19 55

Comb, lapocka, elülső részek, karaj nyakkal, nyakhússal vagy azok
nélkül, karaj bélszínnel vagy a nélkül, kicsontozva (4)(5)

4. kategória
ex 0203 19 15

Oldalas és dagadó, egészben vagy a gerincoszlopra merőlegesen
elvágva

5. kategória
ex 0203 19 55

Oldalas és dagadó, egészben vagy a gerincoszlopra merőlegesen
elvágva, bőr és bordák nélkül

6. kategória
ex 0203 19 55

Középtest, bőrrel vagy szalonnával vagy azok nélkül, kicsontozva (6)

7. kategória
ex 0209 10 11

Bőr alatti sertészsiradék (fedőszalonna) bőrrel vagy a nélkül (7)

4. Támogatás kizárólag sertés friss vagy hűtött húsának még be nem tárolt tételeire
vehető igénybe.
5. A támogatásra való jogosultsághoz a húsnak megbízható és kifogástalan kereskedelmi
minőségűnek, illetve Európai Uniós eredetűnek kell lennie, továbbá meg kell felelnie a
mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a
234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlament és tanács
rendeletében (a továbbiakban: 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet)
megállapított követelményeknek.
6. Fentieken túl, a terméknek meg kell felelnie az 1308/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek az állami intervenció és a magántárolási támogatás tekintetében
történő kiegészítéséről szóló 2016. május 18-i 2016/1238/EU felhatalmazáson alapuló
bizottsági rendelet (a továbbiakban: 2016/1238/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági
rendelet) VI. mellékletében megállapított alábbi követelményeknek.
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A karaj és nyakhús lehet bőrrel vagy a nélkül, de a fedőszalonna vastagsága nem haladhatja
meg a 25 mm-t.
5
A szerződéses mennyiség az említett termékek bármilyen kombinációjára vonatkozhat.
6
Ugyanúgy előkészítve, mint a 0210 19 20 KN-kód alá sorolt termékek esetében.
7
Az a zsírszövet, amely a sertés bőre alatt halmozódik fel, és ahhoz kapcsolódik, függetlenül
attól, hogy az állat mely részéről származik; ha a bőrrel együtt van, a zsírszövet tömegének
meg kell haladnia a bőr tömegét.
sertés bőre alatt halmozódik fel, és ahhoz kapcsolódik, függetlenül attól, hogy az állat mely
részéről származik; ha a bőrrel együtt van, a zsírszövet tömegének meg kell haladnia a bőr
tömegét.
3

Támogatás kizárólag az alábbi esetekben nyújtható:
 a termékek radioaktivitási szintjei nem haladhatják meg az uniós jogszabályokban
adott esetben előírt legnagyobb megengedett szinteket. A termék radioaktív
szennyezettségének szintje csak akkor ellenőrizendő, ha a helyzet ezt megköveteli, és
az ellenőrzésnek a szükséges időszakra kell korlátozódnia,
 olyan állatokból származó hús után, amelyet legfeljebb 10 nappal a betárolás előtt
vágtak le és az azt megelőző utolsó két hónapban az Európai Unióban neveltek,
 a két hónaposnál fiatalabb korban levágott malacok esetében a húsnak olyan állatból
kell származnia, amelyet születése óta az Európai Unióban neveltek.
 amennyiben az állatok levágására a 853/2004/EK és a 854/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően került sor,
 olyan állatokból származó húsra, amelyeknek nincs olyan tulajdonságuk, amely
tárolásra vagy az azt követő felhasználásra alkalmatlanná tenné őket.
 olyan állatokból származó húsra, amelyek levágására nem szükséghelyzeti
intézkedések következtében került sor.
 friss húsra, amely fagyasztott állapotban kerül betárolásra.
7. Támogatás kizárólag 60, 90, 120 vagy 150 napos tárolási időszakra nyújtható.
8. A Kincstár támogatást csak Magyarország területén tárolt termékek vonatkozásában
nyújthat.
IV. A támogatás igénybevételének főbb lépései
1. A támogatási kérelem benyújtása (I0300-03 jelű nyomtatvány), biztosíték letétbe
helyezése a Kincstárhoz
a. Nem elfogadható kérelem esetén a kérelmező értesítése az elutasításról
2. Az Európai Unió Bizottságának értesítése az elfogadható támogatási kérelmekről
3. Az Európai Unió Bizottsága dönt a támogatási kérelmek elfogadásáról / a jelen
Közlemény A támogatási kérelem benyújtása és elfogadása című fejezetének 15.
pontjában szereplő korlátozások alkalmazásáról
4. A Kincstár értesíti a kérelmezőt a támogatási kérelem elfogadásáról
5. A kérelmező értesíti a Kincstárt a betárolásokról (I0301-03 jelű nyomtatvány)
6. Ellenőrzés, betárolás, tárolás
7. Beszállítási összesítő megküldése a Kincstár részére (I0303-03 és I0304-03 jelű
nyomtatványok)
8. Támogatási kérelemnek helyt adó / részben helyt adó határozat (amely a
szerződéskötést helyettesíti)
9. A kérelmező értesíti a Kincstárt a kitárolásról (I0305-03 jelű nyomtatvány)
10. Ellenőrzés, kitárolás
11. Utolsó kitárolás – tárolási összefoglaló és kifizetési kérelem benyújtása a
Kincstárhoz (I0306-03 jelű nyomtatvány)
12. Letétbe helyezett biztosíték felszabadítása / visszatartása
13. Támogatás kifizetése
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V. A támogatási kérelem benyújtása és elfogadása

1. Jelen Közlemény 1. számú melléklete szerinti, I0300-03 jelű, Sertéshús magántárolás
támogatása iránti támogatási kérelmet (a továbbiakban: támogatási kérelem)
mellékleteivel együtt elektronikus úton, a Kincstár elektronikus kérelembenyújtó
felületén (www.mvh.allamkincstar.gov.hu) keresztül, ügyfélkapus azonosítást
(bejelentkezést) követően elérhető Elektronikus kérelemkezelés / Általános űrlap
benyújtása menüponton keresztül kell benyújtani
2022. március 25. és 2022. április 29. között.
2. A támogatási kérelem kötelezően csatolandó melléklete a kérelmező részére kiállított
működési engedély másolata. Amennyiben a magántárolás során nem a kérelmező
tulajdonában lévő raktárban kerül a termék elhelyezésre, úgy csatolandó a raktár
működési engedélyén túl a raktárszerződés vagy tárolási szerződés másolati példánya.
3. A szombaton, vasárnap, illetve munkaszüneti napon benyújtott támogatási kérelmeket a
benyújtás napját követő első munkanapon benyújtott kérelemnek kell tekinteni.
4. A támogatási kérelmet magyar nyelven kell kitölteni.
5. Egy támogatási kérelem egy termékkategória alá tartozó támogatható termékre
vonatkozhat, minden kategórián belül megjelölve a megfelelő KN-kódot.
6. A támogatási kérelemben fel kell tüntetni a magántárolásban érintett termék kategóriáját,
megnevezését, KN-kódját és mennyiségét.
7. A minimálisan felajánlható termék mennyisége támogatási kérelmenként kicsontozott
termék esetében 10 tonna, más termékek esetében 15 tonna.
8. Támogatás kizárólag még be nem tárolt friss vagy hűtött termékre igényelhető!
9. A támogatási kérelem a benyújtást követően nem vonható vissza és nem
módosítható.
10. A támogatási kérelem csak abban az esetben fogadható el, amennyiben a 2022/470/EU
bizottsági végrehajtási rendelet mellékletében szereplő táblázatban foglaltak alapján
kiszámított támogatási összeg 20%-ával megegyező összegű biztosíték a
kérelembenyújtásával egyidejűleg a kérelmező letétbe helyez jelen Közlemény Biztosíték
nyújtásával kapcsolatos előírások című fejezetében foglaltaknak megfelelően.
11. A Kincstár nyilvántartásba veszi az elfogadható támogatási kérelmeket, az azokban
szereplő mennyiségeket, valamint beérkezésük időpontját.
12. A hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén a Kincstár az ügyfelet hiánypótlásra
szólítja fel. A hiánypótlást a végzésben megjelölt határidőn belül, kizárólag elektronikus
úton, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus azonosítást
(bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, az Általános
ügyintézés / Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus beküldése menüponton
keresztül kell benyújtani.
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13. A támogatási kérelem elfogadásából származó jogok és kötelezettségek nem
ruházhatók át.
14. Amennyiben a támogatási kérelem az előírt követelményeknek nem felel meg, a Kincstár
a támogatási kérelem beérkezésétől számított három munkanapon belül értesíti erről a
kérelmezőt.
15. Amennyiben a támogatási kérelem az előírt követelményeknek megfelel, a Kincstár
értesíti az Európai Unió Bizottságát a kérelemről.
16. Amennyiben a magántárolási támogatás rendszere túlzott mértékben került alkalmazásra,
illetve a túlzott mértékű alkalmazás vagy a spekuláció veszélye áll fenn, az Európai Unió
Bizottsága az alábbiak szerint határozhat:
 felfüggesztheti a támogatási program alkalmazását nem több mint öt
munkanapra,
 egyszeri százalékarányt állapíthat meg, amely alapján a kérelmekben foglalt
mennyiségeket csökkenteni kell, adott esetben figyelemmel a minimális
szerződéses mennyiség betartatására is;
 elutasíthatja a felfüggesztési időszak előtt benyújtott azon kérelmeket,
amelyekről az elfogadási határozatot a felfüggesztési időszakban kellett volna
meghozni.
17. A Kincstár a támogatási kérelem benyújtását követő nyolcadik munkanapon értesíti a
kérelmezőt a kérelem elfogadásáról, vagy az Európai Unió Bizottsága által hozott fenti
(15. pont szerinti) határozatról.
18. Amennyiben az Európai Unió Bizottsága egyszeri százalékarányt állapít meg, a kérelmező
a csökkentési százalékarányt meghatározó határozat hatálybalépésének napjától számított
10 munkanapon belül visszavonhatja a támogatási kérelmét.
VI. A betárolás és a tárolás során fennálló jogok és kötelezettségek
1. Az egyes betárolásokról a kérelmező a Kincstárt a beszállítás előtt legalább 2
munkanappal, a jelen Közlemény 2. számú mellékletében található I0301-03 jelű,
Sertéshús magántárolás támogatása – Beszállítási értesítő nyomtatvány benyújtásával
– tájékoztatja. Az I0301-03 jelű, beszállítási értesítőt elektronikus úton, a Kincstár
elektronikus kérelembenyújtó felületén (www.mvh.allamkincstar.gov.hu) keresztül,
ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető Elektronikus kérelemkezelés /
Általános űrlap benyújtása menüponton keresztül kell benyújtani oly módon, hogy az
legkésőbb délelőtt 10 óráig beérkezzen a Kincstárhoz.
2. Amennyiben nem a tárolás helyén történik meg a fagyasztás – a kérelmezőnek az
I0301-03 jelű, Sertéshús magántárolás támogatása – Beszállítási értesítő nyomtatvány
erre vonatkozó rovatait is ki kell töltenie. Ebben az esetben, az I0301-03 jelű
beszállítási értesítőt a fagyasztás előtt legalább 2 munkanappal kell benyújtania a
Kincstárhoz,
a
Kincstár
elektronikus
kérelembenyújtó
felületén
(www.mvh.allamkincstar.gov.hu) keresztül, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést)
követően elérhető Elektronikus kérelemkezelés / Általános űrlap benyújtása menüponton
keresztül kell benyújtani oly módon, hogy az legkésőbb délelőtt 10 óráig beérkezzen a
Kincstárhoz.
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3. A termék betárolására kizárólag a Kincstár támogatási kérelem elfogadására vonatkozó
értesítését követően kerülhet sor. A terméket az értesítés kézhezvételétől számított 28
napon belül be kell tárolni.
4. A termékek egyedi tételekben tárolhatóak be, az egyes tételek az adott napon
kérelmenként és raktáranként betárolt mennyiséget jelentik.
5. A betárolás a támogatási kérelem által érintett minden egyes mennyiségi tétel esetében
azon a napon kezdődik, amikor az a Kincstár ellenőrzése alá került. Ez az a nap, amikor a
friss vagy hűtött hús nettó súlyát megállapítják:
 a magántárolás helyszínén, ha a húst a helyszínen fagyasztják le;
 a fagyasztás helyszínén, ha a húst erre alkalmas, a magántárolás helyszínén kívüli
létesítményekben fagyasztják le.
6. A friss vagy hűtött termék nettó súlyát a betárolások napján határozzák meg a raktározás
helyszínén, ahol a hús megfelelő körülmények között van, vagy a fagyasztás helyszínén,
ahol a hús a raktározás helyszínén kívül, megfelelő körülmények között, fagyasztott
állapotban van. Kicsontozott termékek betárolása esetén a mérés elvégezhető a
kicsontozás helyszínén.
7. A betárolandó termékek tömegének meghatározása a Kincstár támogatási kérelem
elfogadására vonatkozó értesítését megelőzően nem történhet meg. A betárolásra kerülő
termék tömegének meghatározására a Kincstár helyszíni ellenőreinek jelenlétében kerül
sor. Helyszíni ellenőrzés esetén, a termékek minőségének és összetételének ellenőrzésére
szolgáló fizikai ellenőrzést, valamint szükség esetén a minták begyűjtését a Kincstár
helyszíni ellenőrei - vagy az ő jelenlétükben az általuk kirendelt szakértők - végzik.
8. Az ügyfélnek a mérés helyszínén rendelkeznie kell megfelelő, hitelesített
mérőműszerrel, amely képes elvégezni az áruk dobozonkénti és raklaponkénti
tömegének ellenőrzését, és azt az ügyfél (vagy annak megbízottja) köteles a helyszíni
ellenőrzés időtartamára a Kincstár rendelkezésére bocsátani.
9. A húst friss állapotban kell betárolni, és fagyasztott állapotban kell raktározni.
10. A betárolás azon a napon minősül befejezettnek, amikor a támogatási kérelem által érintett
mennyiség utolsó egyedi tétele is betárolásra került.
11. Az ügyfél köteles a raktárban tárolni, illetve a helyszíni ellenőrzések során a Kincstár
rendelkezésére bocsátani egy olyan nyilvántartást, amelyben feltünteti a magántárolás
során használt csomagolóanyagok, rekeszek, raklapok, illetve egyéb olyan tárolóeszközök
súlyát, amelyek a tételek mérlegelésénél az áruval együtt lemérésre kerülnek. Indokolt
esetben a Kincstár ezen anyagok külön mérlegelését is elrendelheti.
12. A betárolások minden esetben kizárólag a Kincstár helyszíni ellenőreinek jelenlétében
történhetnek. A betárolásról helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv kerül kiállításra.
13. A támogatási kérelemre vonatkozó mennyiség utolsó tételének betárolását követően a
kérelmező köteles tájékoztatni a Kincstárt a betárolt mennyiségekről jelen Közlemény 3.
számú mellékletében található I0303-03 jelű, Sertéshús magántárolás támogatása Beszállítási összesítő – Főlap, illetve jelen Közlemény 4. számú mellékletében található
I0304-03 jelű, Sertéshús magántárolás támogatása - Beszállítási összesítő – Betétlap
elnevezésű nyomtatványokon.
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Egy főlap mellé hűtőházanként és kérelmenként külön-külön betétlap csatolása
szükséges. Az ügyfél a beszállítási összesítőt legkésőbb a hűtőházban történt
legutolsó betárolást követő egy hónapon belül köteles megküldeni a Kincstárnak.
Az I0303-03 jelű, Sertéshús magántárolás támogatása - Beszállítási összesítő – Főlap,
illetve az I0304-03 jelű, Sertéshús magántárolás támogatása - Beszállítási összesítő –
Betétlap elnevezésű nyomtatványokat elektronikus úton, a Kincstár elektronikus
kérelembenyújtó felületén (www.mvh.allamkincstar.gov.hu) keresztül, ügyfélkapus
azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető Elektronikus kérelemkezelés / Általános
űrlap benyújtása menüponton keresztül kell benyújtani.
14. A magántárolási időszak a támogatási kérelem által érintett utolsó egyedi tétel betárolását
követő napon kezdődik.
15. A Kincstár az utolsó betárolás során elvégzett helyszíni ellenőrzésről készített
jegyzőkönyv közlésétől vagy elektronikus úton a Kincstárhoz benyújtott, betárolást
alátámasztó dokumentumok Kincstárhoz történő beérkezését követő öt munkanapon
belül támogatási kérelemnek helyt adó / részben helyt adó döntést (határozatot) ad ki. A
szerződés megkötésének napja az a nap, amikor a Kincstár a helyt adó / részben helyt adó
határozatot közli az ügyféllel.
16. Az ügyfél kötelessége a magántárolás tárgyát képező terméket saját kockázatra és
költségre történő raktározása a magántárolási időszakban, olyan feltételek mellett,
amelyek biztosítják a termékeknek a megbízható és jól értékesíthető minőség megőrzését,
anélkül hogy a tárolt termékeket megváltoztatná, helyettesítené, vagy más raktárba
szállítaná át; azonban kivételes esetekben és megfelelően indokolt, írásbeli kérelem
alapján a Kincstár engedélyezheti a betárolt termékek áthelyezését. Elháríthatatlan külső
körülmény esetében a betárolt termék a Kincstár előzetes engedélye nélkül is
áthelyezhető, azonban az áthelyezés tényét írásban, haladéktalanul be kell jelenteni.
Az ügyfélnek az írásbeli kérelmet a betárolást követő 2 munkanapon belül, elektronikus
úton, a Kincstár elektronikus kérelembenyújtó felületén (www.mvh.allamkincstar.gov.hu)
keresztül, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus
kérelemkitöltő felületen, az Általános ügyintézés / Támogatáshoz kapcsolódó iratok
elektronikus beküldése menüponton keresztül kell benyújtania a Kincstárhoz.
17. Az ügyfél, vagy adott esetben a raktár üzemeltetője a raktárról a támogatási kérelemnek
helyt adó/részben helyt adó határozatszámok szerint készletnyilvántartást vezet, amely a
következőket tartalmazza:
 a magánraktárba helyezett termékek azonosítása csomag/tétel szerint;
 a betárolás és a kitárolás dátuma;
 a raktárba helyezett termékek mennyiségét csomag/tétel szerint;
 a termékek csomag / tétel szerinti elhelyezkedését a raktáron belül.
18. Az ügyfél a Kincstár számára hozzáférhetővé teszi az összes tétel minden dokumentumát,
lehetővé téve különösen a magánraktározásba vett termékekre vonatkozó következő
információk ellenőrzését
 a gyártó üzemet és tagállamot azonosító engedélyezési szám;
 a termékek eredete és a vágás napja;
 a betárolás időpontja;
 a csomagolt tételek súlya és száma;
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 raktárban való tárolás ténye és a raktár címe;
 a tárolási időszak végének a várható időpontja, kiegészítve a kitárolás tényleges
dátumával.
19. A betárolt termékeknek könnyen azonosíthatóknak kell lenniük, és a támogatási
határozatok alapján egyedileg azonosítva kell lenniük. Mindegyik raklapot és mindegyik
egyedileg tárolt darabot meg kell jelölni, úgy, hogy feltüntetik a határozat számát, a
termék leírását (KN kódját) és tömegét. A betárolás időpontját az adott napon betárolt
mindegyik egyedi tételen fel kell tüntetni.
20. A magántárolási időszak 60, 90, 120, vagy 150 nap időtartamra terjedhet ki.
21. A betárolás helyszínén az ügyfélnek rendelkeznie kell a termékek származását igazoló,
azonosítását és nyomon követhetőségét igazolását biztosító dokumentumokkal.
VII. A kitárolás során fennálló jogok és kötelezettségek
1. A kérelmezőnek a kitárolás előtt legalább 2 munkanappal be kell nyújtania jelen
Közlemény 5. számú melléklete szerinti, I0305-03 jelű, Sertéshús magántárolás
támogatása – Kitárolási értesítő nyomtatványt a Kincstárhoz, úgy, hogy az a benyújtás
napján legkésőbb délelőtt 10:00 óráig beérkezzen a Kincstárhoz.
Az I0305-03 jelű Sertéshús magántárolás támogatása – Kitárolási értesítő elnevezésű
nyomtatványt elektronikus úton, a Kincstár elektronikus kérelembenyújtó felületén
(www.mvh.allamkincstar.gov.hu) keresztül, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést)
követően elérhető Elektronikus kérelemkezelés / Általános űrlap benyújtása menüponton
keresztül kell benyújtani.
2. A kitárolás a tárolási időszak utolsó napját követő napon veszi kezdetét. A kitárolás teljes
raktári tételenként, kivéve, ha a Kincstár előzőleg engedélyezte a kisebb mennyiségekben
való kitárolást. Amennyiben a betároláskor a tételek hitelesített módon lezárásra kerültek,
kitárolásra csak zárolt mennyiségenként van lehetőség.
A kisebb mennyiségben történő kitárolásról szóló írásbeli kérelmét elektronikus úton, a
Kincstár elektronikus kérelembenyújtó felületén (www.mvh.allamkincstar.gov.hu)
keresztül, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető Elektronikus
kérelemkezelés / Általános űrlap benyújtása menüponton keresztül kell benyújtani.
3. A tárolási időszak vége a kitárolás napját megelőző nap. Amennyiben a tárolási időszak
utolsó napja szombatra, vasárnapra vagy munkaszüneti napra esik, a tárolási időszak az
adott nap utolsó órájával ér véget.
VIII.

Biztosíték nyújtásával kapcsolatos előírások

1. A támogatási kérelem benyújtásakor a 2022/470/EU bizottsági végrehajtási rendelet
mellékletében szereplő táblázatban foglaltak alapján kiszámított támogatási összeg 20%ával megegyező összegű biztosítékot kell a Kincstárnál letétbe helyezni. A biztosíték
letételét igazoló dokumentumot a Kincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Támogatások Pénzügyi Főosztálya, Biztosíték- és Követeléskezelési Osztálya részére kell
a biztositek@allamkincstar.gov.hu e-mail címre benyújtani.
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2. A biztosíték összegének megállapításakor, az átváltási árfolyam meghatározó ügyleti
ténye, a biztosíték letétbe helyezésének napja. Az alkalmazandó átváltási árfolyam az
Európai Központi Bank (EKB) által, azon hónap első napját megelőzően legutoljára
rögzített árfolyam, amelyben az ügyleti tény bekövetkezik (azaz a hónap első napján
érvényes EKB árfolyam).
3. A biztosítékrendszerre vonatkozó követelményeket az alábbi jogszabályok tartalmazzák:
 a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a
352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK a 814/2000/EK az 1290/2005/EK és a
485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i
1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;
 az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és
más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro
használata tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2014. március 11-i, 907/2014/EU
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet;
 az 1036/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és
más szervek, a pénzgazdálkodás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az
átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról
szóló 2014. augusztus 6-i, 908/2014/EU végrehajtási bizottsági rendelet 51. cikke.
4. A készpénzletét összegét a Kincstár 10032000 - 00287560 - 00000024 számú „Biztosíték”
számlájára kell befizetni. A befizetőnek az átutalási megbízáson a bank által előírt
adatokon kívül a „Közlemény" rovatban fel kell tüntetnie a befizető cég nevét, ügyfélazonosító számát, illetve a biztosítékfizetési kötelezettség típusát (magántárolás).
5. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges biztosíték feloldására sor kerül,
amennyiben:
 a támogatási kérelmet a Kincstár elutasítja,
 az Európai Unió Bizottsága visszaosztási együtthatót alkalmaz. Ebben az
esetben a felszabadított biztosíték összegek megegyezik az el nem fogadott
mennyiségnek megfelelő biztosíték összegével,
 amennyiben a kérelmező az Európai Unió Bizottsága által alkalmazott
visszaosztási együttható miatt visszavonja a támogatási kérelmét,
 a kérelmező minden, jelen Közleményben, illetve a vonatkozó Uniós és
nemzeti jogszabályban foglalt kötelezettségét teljesítette.
6. A letétbe helyezett biztosíték elvész, a Kincstár azt visszatartja, amennyiben:
 a kérelmező a támogatási a kérelmet visszavonja (kivéve, ha az Európai Unió
Bizottsága visszaosztási együtthatót alkalmaz),
 a kérelmező a támogatási a kérelmet a benyújtást követően módosítja,
 a 2016/1240/EK bizottsági végrehajtási rendelet 52. cikke (1) bekezdésének a)
pontjában előírt feltételeknek megfelelően betárolt termékek mennyisége nem
éri el a támogatási kérelemben meghatározott mennyiség 95%-át,
 a tárolt mennyiség nem éri el a támogatási kérelmet jóváhagyó / részben
jóváhagyó döntésben meghatározott mennyiség legalább 97%-át,
 a kérelmező a támogatási kérelmet jóváhagyó / részben jóváhagyó döntésben
meghatározott tárolási határidőt nem tartja be,
 a lefolytatott ellenőrzésekből az derül ki, hogy a tárolt termék nem felel meg a
2016/1238/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikkében
meghatározott minőségi követelményeknek,
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 a kérelmező a kitárolásra vonatkozó, a 2016/1240/EU bizottsági végrehajtási
rendelet 53. cikkének (3) bekezdésében foglalt előírásokat nem tartja be.
7. A benyújtott biztosíték visszafizetése, a bankgarancia megszüntetése és
visszaszolgáltatása, a Kincstárhoz a biztositek@allamkincstar.gov.hu e-mail címre
eljuttatott írásos kérelem alapján történik. Ezen kérelem hiányában a felszabadított, de
vissza nem fizetett, vagy meg nem szüntetett szabad biztosíték az eredetileg megjelölt
kötelezettség típusra vonatkozóan továbbra is felhasználható.
8. Abban az esetben, ha részben, vagy teljesen levonásra kerül a bankgarancia vagy kezesség
formájában nyújtott biztosíték, az ügyfélnek lehetősége van a lehívás elkerülése érdekében
az elvesztett összeget készpénzben befizetni.
9. Bankgarancia, illetve kezesség esetén jelen Közlemény 7. számú melléklete szerinti
kitöltött nyomtatványt kell benyújtani. A kötelezettség típusa: „magántárolás”. A
kötelezettség keletkezésének napja: legkésőbb a kiállítás dátuma. Az érvényesség vége a
tervezett utolsó kitárolás napját követő 90. nap.
IX. A kifizetési kérelem és tárolási összefoglaló benyújtása
1. A támogatás kifizetése iránti kérelmet és a tárolási összefoglaló dokumentumot, a jelen
Közlemény 6. számú mellékletét képező (I0306-03 jelű, Sertéshús magántárolás
támogatása - Tárolási összefoglaló és kifizetési kérelem elnevezésű) nyomtatványon az
utolsó tétel kiszállításakor, illetve a magántárolási időszak lejártakor kell benyújtani
a Kincstárhoz.
Az I0306-03 jelű Sertéshús magántárolás támogatása - Tárolási összefoglaló és kifizetési
kérelem elnevezésű nyomtatvány nyomtatványt elektronikus úton, a Kincstár elektronikus
kérelembenyújtó felületén (www.mvh.allamkincstar.gov.hu) keresztül, ügyfélkapus
azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető Elektronikus kérelemkezelés / Általános
űrlap benyújtása menüponton keresztül kell benyújtani.
2. Amennyiben a kérelmező teljesítette a vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályokban
foglalt kötelezettségeit, a jogosult támogatás összegét a Kincstár a kifizetési kérelem
benyújtásának napjától számított 120 napon belül utalja át a kérelmező Egységes
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe rögzített fizetési számlaszámára.
3. Amennyiben azonban a Kincstár adminisztratív és/vagy helyszíni ellenőrzései le nem
zárulnak és a támogatási jogosultság elismerése meg nem történik, a jogosult támogatás
összege nem kerülhet megállapításra.
X. A támogatás jóváhagyása, szankciók alkalmazása
1. A magántárolási támogatás akkor fizethető ki sertéshús esetén a támogatási kérelmet
jóváhagyó / részben jóváhagyó döntésben foglalt mennyiségre vonatkozóan, ha a tárolási
időszak alatt tárolt mennyiség a támogatási kérelmet jóváhagyó / részben jóváhagyó
döntésben foglalt mennyiség legalább 97%-át teszi ki.
2. Az igénybe vehető magántárolási támogatás összege a 2022/470/EU bizottsági
végrehajtási rendelet mellékleteként rendszeresített táblázat alapján kerül meghatározásra.
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3. Támogatás kifizetésére csak akkor kerülhet sor, ha a tárolási időszak megfelel a
2022/470/EU bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott 60, 90, 120 vagy 150
napos tárolási időszaknak.
4. Ha a tárolás során vagy a kitároláskor végrehajtott ellenőrzésekből az derül ki, hogy a
termékek hibásak, az érintett mennyiségekre nem fizethető támogatás. A raktári tétel
fennmaradó, támogatásra jogosító része nem lehet kevesebb a 2022/470/EU bizottsági
végrehajtási rendeletben előírt minimális mennyiségnél, azaz kicsontozott termék
esetében 10 tonnánál, más termékek esetében 15 tonnánál.
5. Fenti szabályt kell alkalmazni, ha a termékek hibás volta miatt valamely tétel egy részét a
minimális tárolási időszak lejárta előtt tárolják ki.
6. A hibás termékek nem számíthatók bele a támogatási kérelmet jóváhagyó / részben
jóváhagyó döntésben foglalt tárolt mennyiségbe.
7. A vis maior eseteit kivéve, amennyiben a kérelmező a teljes tárolt mennyiségre nézve
elmulasztja figyelembe venni a tárolási időszak vonatkozásában meghatározott záró
időpontot (60. nap, 90. nap, 120. nap, 150. nap), az érintett támogatási kérelmet jóváhagyó
/ részben jóváhagyó döntéshez kapcsolódó támogatás összegét a kötelességmulasztás
minden egyes napja után 10%-kal csökkenteni kell.
8. Fenti csökkentés mértéke azonban nem haladhatja meg a támogatás 100%-át.
9. A támogatási kérelmet jóváhagyó / részben jóváhagyó döntéshez kapcsolódóan nem
fizethető ki magántárolási támogatás, amennyiben a kérelmező a 2016/1240/EU
végrehajtási bizottsági rendelet 53. cikkének (3) bekezdésében foglaltak szerinti, kitárolási
értesítési kötelezettségének (jelen Közlemény 5. számú mellékleteként rendszeresített
I0305-03 jelű Sertéshús magántárolás támogatása - Kitárolási értesítő elnevezésű
nyomtatvány benyújtása) nem tesz eleget.
10. Támogatás legfeljebb a magántárolási támogatási kérelemnek helyt adó/részben helyt adó
határozatban szereplő mennyiségre fizethető.
11. Amennyiben a Kincstár megállapítja, hogy a kérelmező által benyújtott valamely, a
2016/1238/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet, a 2016/1240/EU végrehajtási
bizottsági rendelet, a 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, vagy
valamely vonatkozó végrehajtási rendelet által előírt dokumentum valótlan információkat
tartalmaz, és az érintett valótlan információ döntő jelentőségű a magántárolási támogatás
odaítélése szempontjából, a Kincstár a szabálytalanságot megállapító jogerős (végleges)
döntéstől számítva egy évre kizárhatja a gazdasági szereplőt a valótlan információ által
érintett termékre vonatkozó támogatás-odaítélési eljárásból. A kizárást nem kell
alkalmazni, ha a kérelmező a Kincstár számára meggyőzően bizonyítja, hogy a helyzet vis
maior miatt következett be, illetve nyilvánvaló tévedés.
12. A jogosulatlanul igénybevett támogatást a kérelmezőnek kamatokkal együtt kell
visszafizetnie. A 908/2014/EU végrehajtási rendelet 27. cikkében megállapított szabályok
értelemszerűen alkalmazandók.
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XI. Ellenőrzések
1. A Kincstár annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a támogatási
jogosultságot megalapozó feltételek teljesülnek, a betárolás során helyszíni ellenőrzést
végez, szükség esetén szakértő bevonásával, amely kiterjed különös tekintettel a termékek
típusára, súlyára, azonosítására, természetére. A betárolt termékeket a támogatási
kérelemnek helyt adó/részben helyt adó határozatonként, raktári tételenként vagy kisebb
mennyiségenként a Kincstár helyszíni ellenőrei olyan hitelesített módon történő lezárással
látják el, amely biztosítja, hogy a termékek nem távolíthatóak el a lezárás
rongálódása/megsértése nélkül.
2. A Kincstár minden egyes betárolt tétel tekintetében helyszíni dokumentumalapú
ellenőrzést végez a betároláskor. Az ellenőrzés magában foglalja a készletnyilvántartások
és minden olyan igazoló dokumentumok ellenőrzését, mint a szállítási és
súlybizonyítvány, valamint a tételek jelenlétének és a termékek azonosítójának a
magánraktározási helyszínen való fizikai ellenőrzése. Ezen ellenőrzéseken túlmenően a
tételek legalább 5 %-át kitevő reprezentatív statisztikai mintán, amely a teljes betárolt
mennyiség legalább 5 %-ának felel meg, fizikai ellenőrzést kell végezni, meggyőződve
arról, hogy a termékek és tárolási tételek mennyisége, jellege, összetétele, csomagolása és
jelölése megfelel a magántárolás követelményeinek, és a gazdasági szereplő által a
kérelemben leírt egyedi jellemzőknek.
3. A termékek vágás utáni minősítésének betároláskori ellenőrzését a Kincstár külön
értesítése alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági,
Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztálya végzi.
4. A Kincstár a megfelelő fagyasztási és tárolási körülmények biztosítását rendszeresen
ellenőrizheti. Az ellenőrzésbe a Kincstár bevonhatja az ellenőrzés jellege szerint illetékes
társhatóságokat.
5. Amennyiben a betároláskor nem kerül sor a termékek hitelesített módon történő
lezárására, a Kincstár a magántárolás időszak alatt további, előre be nem jelentett
helyszíni ellenőrzést is végezhet annak biztosítására, hogy a támogatási kérelemnek helyt
adó/részben helyt adó határozatban rögzített mennyiség a raktár területén van.
6. A kérelmező a Kincstár ellenőreinek hozzáférést biztosít minden egyes helyt adó határozat
alapján történő magánraktározás teljes dokumentációjához, hogy különösen a következő,
magánraktározásba helyezett termékekre vonatkozó információkat ellenőrizni lehessen:
 a betárolás idején fennálló tulajdonjogot;
 a betárolás időpontját;
 a dobozok vagy az egyéb módon csomagolt darabok tömegét és számát;
 a termékek raktárban való fellelhetőségét;
 a termékek származását igazoló, azonosítását és nyomon követhetőségét biztosító
dokumentumokat.
7. A tárolási időszak lejárta előtt vagy a kitárolási műveletek megkezdése előtt, ha a
termékeket a leghosszabb raktározási időszak lejárta előtt távolítják el a kérelmező
tájékoztatja a Kincstárt az erre a célra rendszeresített nyomtatvány beküldésével. Az
ellenőrzésért felelős hatóság minden esetben mintavétel útján ellenőrzi a raktáron lévő
termékek tömegét és azonosságát, amennyiben azok a betároláskor nem lettek lezárva el
nem távolítható módon. Amennyiben azonban a betároláskor hitelesített módon lezárásra
kerültek a tételek, elegendő a zárolás sértetlenségének ellenőrzése.
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8. A tárolási időszak végén – amennyiben azok elhelyezésére a betároláskor sor került – a
hitelesített módon történő lezárás sértetlenségét helyszíni ellenőrzés keretében vagy
releváns bizonyítékok (fotódokumentáció) alkalmazása útján leellenőrzik. A zárolási vagy
anyagmozgatási, egyéb releváns bizonyítékok felhasználásának költségeket a kérelmező
viseli.
9. A magánraktározó vagy annak megbízottja köteles a Kincstár ellenőreinek munkáját
mindenben elősegíteni.
XII. Kapcsolódó jogszabályok
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Az élelmiszer-higiéniáról szóló 2004. április 29-i, 852/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet;
az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló
853/2004/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet;
a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK,
a 165/94/EK, a 2799/98/EK a 814/2000/EK az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet;
a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a
234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló 2013. december 17-i, 1308/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi
rendelet;
a csernobili atomerőműben történt balesetet követően a harmadik országokból származó
mezőgazdasági termékek behozatalára irányadó feltételekről szóló 733/2008/EK tanácsi
rendelet;
az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és
más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata
tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2014. március 11-i, 907/2014/EU bizottsági
felhatalmazáson alapuló rendelet;
az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állami intervenció és a
magántárolási támogatás tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2016. május 18-i
2016/1238/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet;
az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és
más szervek, a pénzgazdálkodás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az
átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról
szóló 2014. augusztus 6-i, 908/2014/EU végrehajtási bizottsági rendelet;
az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állami intervenció és a
magántárolási támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok
megállapításáról szóló 2016. május 18-i 2016/1240/EU végrehajtási bizottsági rendelet;
a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló
2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló 2019. október 9-i
2019/1776/EU bizottsági végrehajtási rendelet;
a sertéshúsra vonatkozó magántárolási támogatás nyújtásáról és a támogatás összegének
előzetes rögzítéséről szóló 2022. március 23-ai, 2022/470/EU bizottsági végrehajtási
rendelet;
az élelmiszerek és az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és
tárgyak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 20/2021. (V. 17.) AM rendelet;
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;
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-

-

az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis
maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.)
FM rendelet;
a sertéshús piaci szabályozásáról szóló 59/2004. (IV. 25.) FVM rendelet.

A felsorolt jogszabályok a mindenkor hatályos módosításaikkal együtt értelmezendőek.
Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés
merül fel, abban az esetben a jogszabályok az irányadóak.
XIII.

A közlemény hatálya

Jelen Közlemény a Kincstár honlapján történő közzététel napján lép hatályba.
XIV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mellékletek

számú melléklet: I0300-03 jelű, Sertéshús magántárolás támogatása - Támogatási
kérelem elnevezésű nyomtatvány;
számú melléklet: I0301-03 jelű, Sertéshús magántárolás támogatása - Beszállítási értesítő
elnevezésű nyomtatvány;
számú melléklet: I0303-03 jelű, Sertéshús magántárolás támogatása - Beszállítási
összesítő – Főlap;
számú melléklet: I0304-03 jelű, Sertéshús magántárolás támogatása - Beszállítási
összesítő – Betétlap;
számú melléklet: I0305-03 jelű Sertéshús magántárolás támogatása - Kitárolási értesítő
elnevezésű nyomtatvány;
számú melléklet: I0306-03 jelű, Sertéshús magántárolás támogatása - Tárolási
összefoglaló és kifizetési kérelem elnevezésű nyomtatvány;
számú melléklet: Garanciavállaló nyilatkozat minta.

XV. További információ
Az intézkedéssel kapcsolatos további információk megtalálhatóak a Kincstár honlapján
(www.mvh.allamkincstar.gov.hu), a „Támogatások / EU Intervenciós intézkedések / Hús
piaci intervenció / Hús magántárolási támogatás” menüpont alatt, továbbá tájékoztatás
kérhető
a
husintervencio@allamkincstar.gov.hu
és
az
mv.ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu e-mail címen.
Budapest, 2022. március 24.

Detre Miklós
mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatásokért felelős elnökhelyettes
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Tájékoztató
az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból, a központi költségvetésből és az Európai Halászati Alapból finanszírozott
támogatások kedvezményezettjeire vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról
Tájékoztatom, hogy az Európai Parlament és Tanács 2013. december 17-i, a közös
agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a
165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1306/2013/EU rendeletének 111. cikke, 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 57-59. 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 pénzügyi évre vonatkozóan évente, naptári évre vonatkozóan
negyedévenként a tárgyév első napjától az adott negyedév utolsó napjáig folyósított
támogatásokra, illetve a jogosulatlan részvétel alapján visszafizetett támogatásokra vonatkozó
alábbi
adatok
közzétételre
kerülnek
a
Kincstár
honlapján
(https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozzeteteli-listak).
I. Ügyfél-azonosító adatok
Természetes személy ügyfél esetében a Kincstár által működtetett ügyfél-nyilvántartási
rendszerben 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 Garanciaalap 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 alapból 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) Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból, a központi költségvetésből és az Európai Halászati Alapból finanszírozott
támogatásban részesülő ügyfél által jogosulatlan részvétel, valamint szabálytalanság alapján
visszafizetett támogatás összege, jogcímenként.
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Tájékoztatom továbbá, hogy
- a fenti adatokat az Európai Unió – valamint a tagállam – pénzügyi érdekeinek védelme
céljából uniós és tagállami pénzügyi auditáló és vizsgálati szervek feldolgozhatják,
azzal, hogy tevékenységük során nem sérthetik a természetes személyek személyes
adataik védelméhez kapcsolódó, az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert és az
Európai Unió működéséről szóló szerződésben, továbbá az Európai Parlament és a
Tanács 2016. április 27-i, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 (EU) Rendeletben,
valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvényben rögzített szabadságokat és elveket,
- az I. és II. pontban meghatározott adatoknak az első közzétételüktől számított két évig
kell elérhetőnek maradniuk a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/ weboldalon,
- kezdeményezheti a valóságnak nem megfelelő személyes adat helyesbítését, továbbá
kérheti, hogy a Kincstár 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,
- jogosult kérni, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, illetve jogosult arra,
hogy az adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztassa,
- érintettként az adatkezelő által kezelt személyes adataihoz a Kincstár honlapján, a
Tájékoztató első bekezdésében rögzített elérhetőségen hozzáféréssel rendelkezik,
- amennyiben az I. és II. pontban meghatározott adatok nyilvánosságra hozatalával
összefüggésben bármilyen jogsérelem éri, úgy annak orvoslására az Európai Unió és a
tagállami jogrendszer szabályai által biztosított jogorvoslati lehetőségekkel élhet.
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