A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
77/2016. (VIII. 23.) számú
KÖZLEMÉNYE

a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló
mezőgazdasági csekély összegű támogatás 2016. évi igénybevételéről
I. A támogatás jogszabályi alapja
Az egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 51/2016. (VII. 21.) FM
rendelet hatályba lépésével a 2016. évben a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a
törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló
78/2013. (IX.10.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján vissza nem térítendő,
mezőgazdasági csekély összegű támogatást igényelhetnek a törzskönyvezett sertéstenyészet állattartói
a tenyészsertés és szaporítóanyag, a teljesítményvizsgálat és törzskönyvezés végzéséhez szükséges
eszközök, a törzskönyvi rendszer használatára alkalmas számítógépes konfiguráció, és a sertés
mesterséges termékenyítéshez szükséges laboratóriumi eszközök, állatgyógyászati eszközök és az
állatjóléti státusz javítását szolgáló eszközök, berendezések beszerzésével kapcsolatos költségeik
részleges fedezéséhez.
II. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba vett
adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének 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 útvonal:
www.mvh.gov.hu / Támogatások / Ügyfélnyilvántartással, regisztrációval kapcsolatos információk /
Ügyfélnyilvántartás) rendelkezései irányadóak.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a kérelmek ügyintézését részben
az ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet
arra, hogy az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és
tegyen eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.
III. A támogatás igénybevételének általános feltételei
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ának rendelkezése
értelmében a csekély összegű támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a támogatás
igénylőjének nyilatkoznia kell arról, hogy mely egyéb vállalkozással/vállalkozásokkal tekinthető egy
és ugyanazon vállalkozásnak. A nyilatkozathoz kapcsolódó információkat és nyomtatványt a csekély
összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó „egy és ugyanazon vállalkozás” minőségről,
valamint az alkalmazott üzleti évről történő nyilatkozattételi kötelezettségről szóló 7/2016. (II. 4.)
számú MVH Közlemény tartalmazza (amely elérhető a közlemény számára kattintva).
Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy az állatokra és a tenyészetre vonatkozó adminisztratív
ellenőrzés során kizárólag azon adatok tekinthetőek a támogatás szempontjából elfogadottnak,
amelyek a TIR, illetve a sertés ENAR nyilvántartásba, valamint az egyedi tenyészállat adatokat
tartalmazó Sertés Törzskönyvi Adatbázisba bejelentésre kerültek és a nyilvántartásban szerepelnek a
kifizetési kérelem benyújtásának napján. Ezen adatok helyességéért, a bejelentés elmaradásáért vagy
határidőn túli teljesítéséért az állattartó felelős, annak minden jogkövetkezményével együtt.

IV. A támogatás tárgya
A Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe:
a) tenyészsertés és szaporítóanyag,
b) a teljesítményvizsgálat és törzskönyvezés végzéséhez szükséges eszközök,
c) a törzskönyvi rendszer használatára alkalmas számítógépes konfiguráció,
d) a sertés mesterséges termékenyítéshez szükséges laboratóriumi eszközök,
e) álltagyógyászati eszközök és
f) az állatjóléti státus javítását szolgáló egyéb eszközök, berendezések
beszerzéséhez.
Támogatás a Rendelet 1. melléklete szerinti követelményeknek megfelelő tenyészsertések,
szaporítóanyag és eszközök beszerzéséhez nyújtható.
V. A támogatás mértéke
A kifizethető támogatás mértéke a beszerzett tenyészsertés, szaporítóanyag, illetve eszköz általános
forgalmi adó összegét nem tartalmazó vételára, amelynek import tenyészsertés és import
szaporítóanyag beszerzése esetén részét képezi az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazó
szállítási költség is, de legfeljebb – tenyészsertésenként, szaporítóanyagonként, illetve eszközönként –
a Rendelet 2. mellékletében feltüntetett összeg.
A megállapított támogatás összege nem haladhatja meg az állattartó, vagy az állattartó és a vele egy és
ugyanazon vállalkozás rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keretét.
VI. A támogatási kérelem benyújtásának módja, ideje
A támogatási kérelmet jelen közlemény 1. számú melléklete szerinti, N0640 számú „Támogatási
kérelem” nyomtatványon
2016. szeptember 1. – 2016. szeptember 30. 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.
Egy kérelmező csak egy támogatási kérelmet nyújthat be!
Fontos! Amennyiben a borítékon a postai feladás dátuma korábbi, mint 2016. szeptember 1., vagy
későbbi, mint 2016. szeptember 30., úgy a kérelmet az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A támogatási kérelemhez (N0640 számú nyomtatvány) csatolni kell:
-

a Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesületének (a továbbiakban: FSE) igazolás
eredeti példányát arról, hogy a tenyészet törzskönyvezett sertéstenyészet.

A tenyészsertések, szaporítóanyag és az eszközök beszerzése a támogatási kérelem benyújtását
követően kezdhető meg.

VII. A kifizetési kérelem benyújtásának módja, ideje
A kifizetési kérelmet jelen közlemény 2. számú melléklete szerinti, N0641 számú „Kifizetési
kérelem” nyomtatványon, a támogatási döntésben jóváhagyott beszerzés megvalósítását követően, de
legkésőbb a támogatási döntés kézhezvételétől számított 120 napon belül
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.
A kifizetési kérelemhez (N0641 számú nyomtatvány) csatolni kell:
- az elszámolható költséget igazoló, az állattartó nevére kiállított számla másolatát, amelynek
tartalmaznia kell az alábbiakat:
o a tenyészsertés, illetve az eszköz pontos megnevezését,
o a tenyészsertés és a sperma donor kan fajtáját és egyedi azonosítóját,
o az eszköz KN kódját, és amennyiben rendelkezik vele, egyedi azonosítóját;
- az elszámolható költség kifizetését igazoló bizonylat másolatát;
- az FSE igazolás eredeti példányát az állattartó által beszerzett tenyészsertésekről,
szaporítóanyagról és eszközökről, valamint a támogatás igénybevételéhez szükséges
tenyésztéssel kapcsolatos feltételek meglétéről, amely tartalmazza, hogy a beszerzett
tenyészállatok, szaporítóanyag és eszközök megfelelnek a Rendelet 1. mellékletében foglalt
követelményeknek;
- tenyészsertések és szaporítóanyag beszerzése esetén a 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet szerinti
sertés szállítólevél másolatát;
- eszközök beszerzése esetén a garanciális és szavatossági jogok érvényesítéséhez szükséges
okiratok másolatát, amennyiben az adott eszköznél értelmezhető;
- az idegen nyelven kiállított bármilyen dokumentum esetében a szakfordítói vagy tolmács
képesítéssel rendelkező személy által készített magyar nyelvű fordítást, valamint a fordítást
végző személy szakfordítói vagy tolmács képesítését igazoló okirat másolatát.
VIII. Tartási, üzemeltetési kötelezettség
Az ügyfél a kifizetési kérelmében megjelölt, a támogatás alapját képező tenyészsertéseket köteles a
jóváhagyó kifizetési határozat kézhezvételét követő naptól kezdődően egy éven át folyamatosan
birtokán tartani, valamint a támogatással beszerzett eszközöket a jóváhagyó kifizetési határozat
kézhezvételét követő naptól kezdődően egy éven át rendeltetésszerűen használni.
IX. A közlemény hatálya
Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba. Jelen közlemény hatályba lépésével egyidejűleg a
sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági
csekély összegű támogatás 2015. évi igénybevételéről szóló 110/2015. (IX. 14.) számú MVH
Közlemény hatályát veszti.

X. Kapcsolódó jogszabályok
- Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet;
- az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i
1408/2013/EU bizottsági rendelet;
- az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúraágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i
717/2014/EU bizottsági rendelet;
- 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;
- az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet;
- a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási
rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet;
- a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló
mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet;
- a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló
83/2015. (XII. 16.) FM rendelet.
Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül fel,
úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
További információk megtalálhatóak az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), illetve tájékoztatás
kérhető az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen.
Budapest, 2016. augusztus 23.

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 az 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.

