A Magyar Államkincstár
39/2018. (VII. 25.) számú
KÖZLEMÉNYE
a 2018. évi termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatási
kérelemhez kapcsolódó kiesés-pótlás bejelentésekről
I. A Közlemény kiadásának indoka
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú
támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet, valamint a termeléshez
kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III.13.) FM
rendelet anyatehéntartás támogatás esetén a kérelemben bejelentett egyedek tenyészetből
történő kiesése esetén pótlási, valamint a Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) felé
történő bejelentési kötelezettséget ír elő.
II. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba
vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére az Egységes
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás
bejelentés szabályairól szóló 103/2016. (XII. 22.) Kincstári Közlemény rendelkezései (elérési
útvonal:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/4447106/1032016.+MVH+K%C3%B6zlem%C3%A9ny/6267a712-39dc-42e7-816d-a04acef7e257)
irányadóak.
A Kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartási rendszerben szereplő
adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy a Kincstár által
vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen
eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek.
III. A bejelentési kötelezettség
Kiesés-pótlás bejelentési kötelezettsége van mindazon ügyfeleknek, akik termeléshez kötött,
illetve átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatási kérelmet nyújtottak be, és a kötelező
birtokon tartási időszak alatt a kérelemben bejelentett egyedek az ügyfél állományából
kiestek. A birtokon tartási kötelezettség a támogatási kérelem benyújtását követő naptól
számított 6 hónapig áll fenn. Az állat kiesésének bejelentése és megfelelő pótlása esetén a
birtokon tartási kötelezettség teljesítettnek tekintendő.
Kiesésnek minősül az állat állatorvos által igazolt kényszervágása, termeléshez kötött
támogatás esetén annak leölése, továbbá az állat elhullása, valamint a tenyésztési selejtnek
minősülő egyednek az ENAR nyilvántartás alapján igazoltan kizárólag hazai vágásra
(kényszervágás) történő selejtezése, mely esetekben a kiesett állat a támogatási feltételeknek a
támogatási kérelem benyújtásának napjától megfelelő állattal a kiesés időpontjától
pótolható.
A birtokon tartási időszak alatt kieső egyedet a kieséstől számított 60 napon belül a
kérelmező saját költségén pótolni köteles. A pótlás csak abban az esetben fogadható el, ha
a) a kieső állatnak a nyilvántartásból történő kijelentése a Szarvasmarha ENAR rendeletnek
megfelelően megtörténik,
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b) a mezőgazdasági termelő a kiesés tényét és a pótlásként beállított állatot legkésőbb a
pótlásra előírt határidőt követő tizenöt napon belül, a kötelező birtokon tartás utolsó hatvan
napjában kieső és nem pótolt állatokat a kiesést követő tizenöt napon belül, a kiesés okát
igazoló állatorvosi igazolást mellékelve elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a Kincstár
felé bejelenti,
c) a pótlásként beállított állatnak a nyilvántartásba történő bejelentése a Szarvasmarha ENAR
rendeletnek megfelelően megtörténik és
d) a kieső állat tekintetében a mezőgazdasági termelő megfelelt a támogatásra való
jogosultsági feltételeknek, az 5/2015.(II.19.) FM rendelet 15.§ (3) bekezdés d) pontjára,
illetve a 9/2015.(III.13.) FM rendelet 11.§ (d) pontjára utalva.
Az állat más tartónak továbbtartásra vagy exportra történő értékesítése még állatorvosi
igazolással együtt sem fogadható el kiesésként, tehát a birtokon tartási időszak alatt történő
értékesítés esetén az állat után támogatás a továbbiakban nem állapítható meg, és az adott állat
szankció alapját képezi.
IV. A kiesés-pótlás bejelentés benyújtása, a benyújtás határideje, csatolandó igazolás
A kiesés-pótlás bejelentés kizárólag elektronikus úton, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu
honlapon található elektronikus bejelentő felületen tölthető ki, és kizárólag az ügyfélkapun
keresztül, elektronikus úton nyújtható be.
A kiesés tényének és a pótlásként beállítani kívánt állat azonosító számának
bejelentésére irányadó határidő:
- legkésőbb a pótlásra előírt határidőt (kieséstől számított 60 nap) követő 15. nap,
- a kötelező birtokon tartás utolsó hatvan napjában kieső és nem pótolt állatok esetében
a kiesést követő 15. nap.
A bejelentést KÖTELEZŐEN elektronikus úton kell benyújtani, nincsenek papír alapon
rendszeresített nyomtatványok. Amennyiben jelen Közlemény hatályba lépését követően
kerül benyújtásra papír alapú nyomtatványon bejelentés, azt a támogatási döntés meghozatala
során nem lehet figyelembe venni. A benyújtó felület elérési útvonala:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-egyseges-kerelem
Figyelem! A bejelentéshez a kieső egyed vonatkozásában a kiesés okáról szóló állatorvosi
igazolás másolatban történő csatolása szükséges!
Termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás esetében az igazolást hatósági állatorvos
vagy járási főállatorvos állíthatja ki!
V. Kapcsolódó jogszabályok






a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;
az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény;
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú
támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás
igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet;
a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló
9/2015. (III.13.) FM rendelet;
a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és
Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet.
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VI. A közlemény hatálya
E közlemény a kihirdetése (a Kincstár honlapján történő közzététele) napján lép hatályba. A
közlemény hatályba lépésével egyidejűleg a 2017. évi termeléshez kötött és átmeneti nemzeti
anyatehéntartás támogatási kérelemhez kapcsolódó kiesés-pótlás bejelentésekről szóló
89/2017. (VII. 31.) számú MVH Közlemény hatályát veszti.
További információk megtalálhatóak az AM (www.kormany.hu), valamint a Kincstár
honlapján
(www.mvh.allamkincstar.gov.hu),
illetve
tájékoztatás
az
ügyfelszolgalat@mvh.allamkincstar.gov.hu e-mail címen kérhető.
Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés
merül fel, abban az esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Budapest, 2018. július 25.
Magyar Államkincstár
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