SEGÉDLET
a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges
N0675 számú „Kifizetési kérelem”
nyomtatvány helyes kitöltéséhez
Általános információ
1. Nyilvántartott ügyfél adatok: A kifizetési kérelem benyújtása előtt célszerű ellenőrizni a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, valamint 2016. december 31-ét követően a Magyar
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által utoljára visszaigazolt – a nyilvántartásba vétel során az
Egységes Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett – adatokat, és az esetleges időközbeni
adatváltozásokat (cím, fizetési számlaszám, KKV minősítés) haladéktalanul be kell jelenteni.
2. Nyomtatványok elérhetősége: A nyomtatványok a www.mvh.allamkincstar.gov.hu weboldalról
(Támogatások / Nemzeti támogatások / Európai Bizottság által jóváhagyott támogatás / Baromfi
állatjóléti támogatás elérési útvonalon) tölthetők le. A nyomtatványok számítógéppel is kitölthetők,
általános PDF olvasó programmal (pl. Adobe Reader).
3. Ügyfélszolgálat: Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével vagy értelmezésével kapcsolatban
bármilyen kérdés merülne fel, tájékoztatás kérhető a Kincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési
ügyfélszolgálatától (e-mail: ugyfelszolgalat@mvh.allamkincstar.gov.hu, telefon: {06-1} 374-3603,
{06-1} 374-3604).
4. Benyújtók köre: az a baromfitartó, aki megfelel a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti
támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendeletben meghatározott
követelményeknek.
Kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó információ
1. Benyújtási időszak, benyújtás módja és helye
A kifizetési kérelmet, az N0675 számú „Kifizetési kérelem” nyomtatványon
- a teljes negyedévre vonatkozóan,
- kérelmezőnként és baromfi megnevezés-csoportonként egy alkalommal,
- kizárólag postai úton
a naptári negyedévet követő hónap utolsó napjáig kell benyújtani
a jogosult lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz.
A megyei kormányhivatalok postacíme a Kincstár honlapján (a szövegre kattintva vagy a
www.mvh.allamkincstar.gov.hu / Megyei Kormányhivatalok elérhetőségei útvonalon) érhető el.
Felhívjuk figyelmét, hogy a benyújtási időszakokon kívül benyújtott kifizetési kérelmeket a
Kincstár érdemi vizsgálat nélkül kénytelen elutasítani a hatályos jogszabályi előírások alapján!
Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, akkor a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.
Csak abban az esetben nyújtható be kifizetési kérelem az adott negyedév vonatkozásában, amennyiben
rendelkezik az érintett támogatási évre benyújtott támogatási kérelemre hozott helyt adó/részben helyt
adó döntéssel.
A kifizetési kérelemben kizárólag a támogatási kérelemben megjelölt és a támogatási kérelemre
hozott döntésben jóváhagyott tartási helyre, állatlétszámra, illetve tevékenységre (jogcímre)

vonatkozó igények szerepelhetnek. A támogatási kérelemben meg nem jelölt, vagy a támogatási
döntésben jóvá nem hagyott tartási helyre, tevékenységre, illetve a jóváhagyott állatlétszámot
meghaladó állatlétszámra vonatkozó kifizetési igényt a Kincstár elutasítja.
2. Benyújtandó dokumentumok
A hiánytalanul kitöltött, aláírt nyomtatvány eredeti példánya:
 N0675 számú „Kifizetési kérelem” nyomtatvány.
A kifizetési kérelmeket a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről
szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet) 4.
számú mellékletében szereplő adott támogatási évre vonatkozó táblázat „A” oszlopában feltüntetett
baromfi megnevezés-csoportonként lehet benyújtani.
Különböző baromfi megnevezés-csoportba tartozó baromfi fajokra külön kérelemben kell
támogatást igényelni.
A baromfi megnevezés-csoportok az alábbiak:
1) növendék csirke (vágócsirke), szabadtartásos csirke és gyöngyös;
2) házi tyúk;
3) pecsenyeliba, növendék liba, fiatal liba, hízott liba, pecsenyekacsa, növendék kacsa,
hízott kacsa;
4) növendék pulyka.
Kötelezően csatolandó mellékletek:
 a kezelő állatorvos igazolásának eredeti példányát, amely a naposkori letelepítés
darabszámát és az átminősítéskori állatlétszámot, valamint annak időpontját tartalmazza;
 az adott támogatási évben, az első kifizetési kérelem benyújtásakor 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 eredeti igazolása arról, hogy az igénylő a
támogatási évre vonatkozóan érvényes tagsággal rendelkezik;
 az adott támogatási évben, az első kifizetési kérelem benyújtásakor az élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási kormányhivatal (a továbbiakban:
járási kormányhivatal) által, a támogatási évre vonatkozóan kiadott igazolásának eredeti
példányát arról, hogy az állat-egészségügyi nyilvántartási kötelezettségeknek az igénylő
eleget tett, valamint betartotta az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat;
 a Baromfi Termék Tanács (BTT) javaslatával és ellenjegyzésével ellátott szakmai
ellenőrzési lap eredeti példányát, amelyet az abban előírt dokumentumokkal együtt kell a
kifizetési kérelem benyújtását megelőzően a BTT részére megküldeni (a kifizetési kérelem
késedelmes benyújtásának elkerülése érdekében) a tárgynegyedévek során folyamatosan, de
legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig.
Továbbá, az egyes jogcímeknél a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendeletben külön-külön meghatározott
dokumentumok.
Kérjük, hogy a kifizetési kérelem nyomtatványának kitöltése előtt figyelmesen olvassa el a jelen
segédletet és a vonatkozó 55/2017. (IV. 25.) számú Kincstár Közleményt!
Az N0675 számú „Kifizetési kérelem” nyomtatvány kitöltése
1. Ügyfél azonosítási információ

Ügyfél-azonosító: Írja be a Kincstár által kiadott, a nyilvántartásba vételről szóló igazoláson szereplő
10 jegyű ügyfél-azonosítót.

Név: Ebbe a rovatba írja be a saját nevét, amennyiben természetes személyként (egyéni
vállalkozóként) nyújt be kifizetési kérelmet, vagy a vállalkozás (cég) nevét, amennyiben a kifizetési
kérelmet az Ön által képviselt jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet képviseletében
nyújtja be. Az itt megadott névnek egyeznie kell a Kincstár ügyfél-nyilvántartásában rögzített névvel.
2. Kapcsolattartási információ

Ebbe az adatblokkba írja be a kérelem vonatkozásában kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét
a telefonszám, fax-szám és e-mail cím feltüntetésével. Az itt megadott információ segíthet
ügyintézőinknek kérelme gyorsabb és hatékonyabb kezelésében.
Az adatblokkot nem kötelező kitölteni, ha a kapcsolattartó személye megegyezik az ügyfél
személyével, és a kapcsolattartási adatok megegyeznek a Kincstár ügyfél-nyilvántartásába bejelentett
adatokkal.
3. Támogatási kérelem adata

Írja be az érintett támogatási évre benyújtott támogatási kérelemre hozott helyt adó vagy részben helyt
adó döntés vonalkódját (iratazonosítóját), amely a döntés első oldalának bal felső részében található 10
jegyű szám.
4. Tárgyidőszak

Itt az érintett tárgyidőszakot kell feltüntetni. Pl. 2017. év, I. negyedéve.
Negyedév: állatfajtól és jogcímtől függően a naposkori letelepítés, az átminősítés, valamint a vágás
időpontja szerinti naptári negyedév.
5. Tartási hely azonosító(k)

A kifizetési kérelem ezen pontjában kell tartási hely azonosító(k)ra lebontva megadni az igény alapját
képező baromfi darabszámot, amely után az adott negyedév során támogatást kíván igényelni.
Tartási hely azonosító: Írja be a tartási helyének a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel
kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet
szerinti Országos Adatbázisban szereplő azonosító kódját.
Baromfi megnevezése: a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. számú mellékletében feltüntetett,
baromfi megnevezés (amelyek jelen segédlet Kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó információ
című fejezetének 3. pontjában is szerepelnek). Fontos, hogy a jogszabály szerinti elnevezéseket
alkalmazza, mert egyéb fogalmak megjelölése esetén a tényállás tisztázása érdekében hiánypótlást
küld ki a Kincstár.
Igény alapját képező állatlétszám (db): Itt kell feltüntetni tartási helyenként azt a baromfi
darabszámot, amely után támogatást kíván igényelni.
Igény alapját képező állategység (ÁE): Itt kell megadni az igényelt állategységet négy tizedes jegy
pontossággal, amelyet a következő számítással kapunk meg:
- igény alapját képező állatlétszám és a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. számú
mellékletében (illetve az alábbi táblázatban is) feltüntetett, baromfi megnevezéshez tartozó
állategység váltószám szorzata.

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
0,0017
0,0017
0,0200
0,0050
0,0050
0,0050
0,0067
0,0020
0,0033
0,0033
0,0067

6. A 6-10. pontokban szereplő, az egyes jogcímek vonatkozásában kitöltendő táblázatok

Igényelt létszám (db): Itt kell feltüntetni baromfi megnevezésenként azt a baromfi darabszámot,
amely után a tárgynegyedévben – az egyes tartási helyeken tartott baromfi darabszámokat
összegezve – támogatást kíván igénybe venni.
Igényelt állategység (ÁE): Itt kell megadni a tervezett állategységet négy tizedes jegy pontossággal,
amelyet a következő számítással kapunk meg:
- a baromfi megnevezésenként igényelt létszám és a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1.
számú mellékletében feltüntetett, baromfi megnevezéshez tartozó állat egység váltószám
szorzata.
Az igényelt állategység értéke – az egyes jogcímek vonatkozásában – nem haladhatja meg az 5.
pontban feltüntetett baromfi megnevezésenként tervezett összes állategység mennyiségét.
Több tartási hely azonosító esetén az azonos baromfi megnevezésű állományokat összesítve kell
beírni.
Igényelt támogatás összege (Ft): Írja be – egész számra kerekítve – baromfi megnevezésenként a
„Támogatás (Ft/ÁE)” mezőben megadott összegek és az „Igényelt állategység (ÁE)” rovatban
feltüntetett értékek szorzatát.
11. Nyilatkozatok

Kérjük, figyelmesen olvassa el a nyilatkozatokat.
12. Az állatállományt felügyelő/kezelő állatorvos igazolása

Az állományt felügyelő állatorvos tüntesse fel a kitöltés helyét, dátumát, írja alá és pecsételje le a
rovatot. Kizárólag eredeti aláírással és bélyegző lenyomattal ellátott igazolás fogadható el.
13. Csatolandó mellékletek

Ebben a mezőben a csatolandó mellékletek felsorolását látja, amelynek részletes felsorolása az
55/2017. (IV.25.) számú Kincstár Közlemény V. fejezetében található.
Kérjük, figyelmesen olvassa el és ezek alapján csatolja a szükséges mellékleteket.
A kifizetési kérelem csak a kötelező mellékletekkel együtt képezheti alapját a támogatás kifizetésének.

14. Kitöltési dátum, és a kérelmező aláírása

Tüntesse fel a kitöltés helyét, dátumát, és írja alá a nyomtatványt.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy cégek esetében cégszerű aláírás szükséges.
Aláírás nélkül vagy nem eredeti aláírással benyújtott kifizetési kérelem hiánypótlására nincs
lehetőség, a kifizetési kérelmet a Kincstár érdemi vizsgálat nélkül kénytelen elutasítani a hatályos
jogszabályi előírások alapján!
Mielőtt a kifizetési kérelmet benyújtaná, bizonyosodjon meg arról, hogy minden Önre vonatkozó
rovatot kitöltött, és minden szükséges dokumentumot csatolt, továbbá minden kötelezően előírt
helyen aláírta a kérelmet!
Amennyiben a segédlet és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül fel, úgy
minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak!
Az alábbiakban egy helyesen kitöltött kérelem példáját mutatjuk be, a kötelezően csatolandó
mellékletek nélkül.

