A Magyar Államkincstár
48/2018. (X. 31.) számú
KÖZLEMÉNYE
az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások
igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet szerinti
támogatások igényléséhez rendszeresített nyomtatványokról
I. A támogatás jogszabályi alapja
Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások
igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) alapján az elfogadott hazai állat-egészségügyi programok alapján
kötelezően végrehajtandó vagy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által elrendelt
vagy az állatállományok állat-egészségügyi programjában szereplő intézkedések, monitoring
vizsgálatok, tesztek és más szűrési intézkedések, gyógykezelések, immunizálások, illetve az
ezen tevékenységek elvégzéséhez szükséges állat-egészségügyi szolgáltatások költségeihez
vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe.
A támogatott szolgáltatás elvégzésére és a támogatás igénylésére az illetékes megyei
kormányhivatal, illetve a Magyar Állatorvosi Kamara engedélyével, laboratóriumok esetében
akkreditációval vagy jogszabályi felhatalmazással rendelkező állat-egészségügyi
szolgáltatást végző természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet (engedélyes) jogosult, aki nyilatkozik a támogatott
állategészségügyi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos szakmai, eljárásrendi és
tájékoztatási kötelezettségek vállalásáról.
Támogatott állat-egészségügyi szolgáltatást az illetékes járási hivatal jóváhagyásával
rendelkező, mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő állattartó (kedvezményezett)
vehet igénybe.
II. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek
Az intézkedésben való részvételhez szükséges előfeltétel, hogy az ügyfél eleget tett/tegyen a
mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a
továbbiakban: Támogatási törvény) meghatározott nyilvántartásba vételi kötelezettségének.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél-nyilvántartásba vételre, 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.) MVH Közlemény (amely elérhető a
közlemény
számára
kattintva,
vagy
a
következő
elérési
útvonalon:
www.mvh.allamkincstar.gov.hu / Főoldal / Ügyfélnyilvántartás/ Hatályos ügyfélnyilvántartási nyomtatványok és kitöltési útmutatók) rendelkezései irányadóak.
A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a kérelmek ügyintézését részben az
ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt
figyelmet arra, hogy a Kincstár ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplő adatai
naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési
kötelezettségeinek is.
Felhívjuk az állattartók (kedvezményezettek) figyelmét arra, hogy az intézkedés keretében
kedvezményes szolgáltatást kizárólag a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) hatálya alá

tartozó ügyfél vehet igénybe, így fontos, hogy az állattartók jelentsék be az ügyfélnyilvántartási rendszerbe a KKV törvény szerinti KKV minősítésüket.
A bejelentési kötelezettség valamennyi állattartóra, így a természetes személyekre is
vonatkozik!
További információt a „Tájékoztatás a KKV minősítés bejelentéséről” című segédlet
tartalmaz (elérési útvonal: www.mvh.allamkincstar.gov.hu / Főoldal / Ügyfélnyilvántartás/
Hatályos ügyfél-nyilvántartási nyomtatványok és kitöltési útmutatók/ Kapcsolódó jogcímek:
Ügyfélnyilvántartás (regisztráció)/ Tájékoztatók).
III. A támogatási kérelmek benyújtása
Az engedélyesnek a támogatási kérelmeket jelen közlemény 1. számú melléklete szerinti
N0190 számú „Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos
támogatások - Támogatási kérelem - Főlap” elnevezésű nyomtatványon és a 2. számú
melléklet szerinti N0191 számú ” „Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve
leküzdésével kapcsolatos támogatások - Támogatási kérelem - Betétlap” elnevezésű
nyomtatványon, a baromfifélékre, az egyéb állatfajokra és a vemhes üszőre vonatkozóan
külön kell benyújtani, a tárgyhónapot követő hónap huszadik napjáig postai úton az
állattartó (kedvezményezett) telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatal részére.
Tárgyhónap: a támogatott szolgáltatás elvégzésének hónapja, figyelembe véve a Rendelet 6.
§ (1a) bekezdésében meghatározottakat.
Az N0191 számú Betétlap a postai benyújtás mellett elektronikus úton (az eredeti excel
formátumban) is elküldhető az alábbi
-

e-mail címre: mv.allategeszsegugy@allamkincstar.gov.hu ,

-

megnevezéssel: Engedélyes neve_tárgyhónap_állatfaj (bfi/egyéb/vemhes üsző)_
igényelt összeg.

A hivatkozott nyomtatványokhoz minden esetben csatolni kell a támogatott állategészségügyi szolgáltatásokról kiállított számlák másolatát.
Továbbá a Rendelet 6. § (3a), (3b), (3c), továbbá (4) bekezdésében hivatkozott, C001
technikai kóddal jelölt, kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás igénylésekor:
- sertés állatfaj esetében jelen közlemény 3. számú melléklete szerinti N0192 számú
”Nyilatkozat” eredeti példányát,
- baromfi állatfaj esetében jelen közlemény 4. számú melléklete szerinti N0193 számú
”Nyilatkozat” eredeti példányát,
- szarvasmarha állatfaj esetében jelen közlemény 5. számú melléklete szerinti N0194
számú ”Nyilatkozat” eredeti példányát,
- nyúl állatfaj esetében belföldre történő szállítás esetén az „Állategészségügyi
bizonyítvány a gazdaságból”, illetve külföldre történő szállítás esetén a Traces
bizonyítvány vagy az „Állategészségügyi exportbizonyítvány” című nyomtatvány
másolatát,
- vemhes üsző esetében jelen közlemény 6. számú melléklete szerinti N0195 számú
”Állatorvosi igazolás” eredeti példányát.
IV. A közlemény hatályba lépésével kapcsolatos rendelkezések
Jelen közlemény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2018. november 30-ig terjedő átmeneti időszakban a
támogatási kérelmeket a 76/2017. (V. 23.) számú Kincstár Közleménnyel rendszeresített
N0180 számú ”Támogatási kérelem – Főlap” elnevezésű nyomtatványon még be lehet
nyújtani és a támogatási kérelmeket a Kincstár érdemben elbírálja.
2018. december 1-jétől a támogatási kérelmeket kizárólag a jelen közleménnyel
rendszeresített N0190 számú ” Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve
leküzdésével kapcsolatos támogatások – Támogatási kérelem – Főlap” elnevezésű
nyomtatványon lehet benyújtani.
V. Kapcsolódó jogszabályok
- Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában
a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott
támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek
nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet;
- a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény;
- a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet;
- az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások
igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet.
Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés
merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Az intézkedéssel kapcsolatos további információk megtalálhatók a Kincstár honlapján
(www.mvh.allamkincstar.gov.hu), a „Támogatások / Nemzeti támogatások /
Csoportmentességi / Állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos
támogatás” cím alatt, illetve tájékoztatás kérhető az mv.ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu
e-mail címen.
Budapest, 2018. október 31.

Dr. Kondra Laura
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Támogatásokért Felelős
elnökhelyettes

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 Magyar Államkincstár (a továbbiakban: 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.
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.

