A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR
2/2019. (I.22.) számú
KÖZLEMÉNYE
a 2019-es támogatási év termeléshez kötött- és átmeneti nemzeti anyajuhtartás
támogatás igényléséről
I. A közlemény célja

Jelen közlemény célja, hogy az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes
területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások igénybevételével
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján igényelhető átmeneti
nemzeti anyajuhtartás támogatás, valamint a termeléshez kötött közvetlen támogatások
igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet alapján igényelhető termeléshez
kötött közvetlen anyajuhtartás támogatás 2019. évi igénybevételének feltételeiről tájékoztatást adjon,
segítséget nyújtson a kérelembenyújtás és a kitöltés kérdéseiben, továbbá aktualizálja a közleményben
rendszeresített K1350 Instruktori Igazolás elnevezésű nyomtatványt.
II. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél nyilvántartásba vételére, a képviseletére, 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 rendelkezései (elérési útvonal:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/103-2016-xii-22-szamu-mvhkozlemeny) irányadóak.
A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a kérelmek ügyintézését részben az Ügyfélnyilvántartási Rendszerben 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.
III. A támogatás igénybevételének feltételei

A jelen Közlemény szerinti támogatásra az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki megfelel az 5/2015.
(II. 19.) FM rendelet és a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti valamennyi feltételnek.
Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelő állatokra nyújtható:




juh fajú;
nőivarú;
a birtokon tartás utolsó napján legalább egy éves.

A támogatásra az a termelő jogosult, aki


az előírt időszakban támogatási kérelmet nyújt be;



a kérelmében termeléshez kötött közvetlen támogatás esetében legalább 1 állatot, átmeneti
nemzeti támogatás esetén legalább 10 állatot jelent be; a kérelmezett állatlétszám nem lehet
több mint az instruktori igazoláson szereplő anyajuh létszám, de a tartási kötelezettség
betartása érdekében annál kevesebb lehet;



a kérelmen bejelentett anyajuh-létszámot a szankciómentes benyújtásra nyitva álló határidőt
követő naptól kezdődően 100 napig folyamatosan a tenyészetében tartja (birtokon tartás);



a birtokon tartási időszak alatt történő kérelmezett állatállomány tartási helyének
megváltoztatását, a megváltoztatás (állatállomány átszállításának napja) bekövetkezésétől, a
termeléshez kötött anyajuh támogatás esetén a kérelmezett állatállomány tenyészetének
megváltoztatását pedig az ENAR-ban bejegyzett állatmozgás dátumától számított 15 napon
belül, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül bejelenti a Kincstár részére;



gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományra vonatkozóan a juh- és kecskefélék
egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.)
FVM rendeletben (a továbbiakban: juh ENAR rendelet) foglaltak betartásáról;



tenyészete(i)/ tartási helye(i) vonatkozásában gondoskodik a tartási helyek, a tenyészetek és az
ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X.
18.) FVM rendeletben foglaltak betartásáról;



gondoskodik az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról, és
kizárólag törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással ellátott kost használ fedeztetésre;



gondoskodik a tenyészetében tartott állatállománynak a juh ENAR rendelet szerinti tartós
jelöléséről, folyamatos nyilvántartásáról, és az adatok bejelentéséről az adatbázisba, beleértve
a tenyészetből történő bármely be- és kiszállítást is;



a támogatási kérelemben szereplő állatok tenyészetének állattartójaként legkésőbb a
támogatási kérelem benyújtásának napjától a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló
2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) szerinti ügyfél-azonosítójával
szerepel a Tenyészet Információs Rendszerben;



kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel az ügyfél-nyilvántartási rendszerben, vagy
legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg ügyfél-azonosító megállapítására
alkalmas kérelmet nyújt be (az ügyfél-azonosító a Kincstár által a Támogatási törvény alapján
az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer keretében megállapított egyedi
azonosító - a regisztrációs igazoláson/ nyilvántartásba vett adatokról szóló igazoláson szereplő
10 számjegyű azonosító);



a Támogatási törvény 9 § (2) bekezdés b) pontja szerinti ügyfél-azonosítója szerepel a juh
ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban.

A támogatást az a mezőgazdasági termelő is igényelheti, valamint a támogatás annak a
mezőgazdasági termelőnek is kifizetésre kerülhet, amely (aki) felszámolási, végelszámolási vagy
adósságrendezési eljárás alatt áll.
A kérelmet benyújtó termelő a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség (MJKSZ), illetve
annak megbízottja által kiállított – a támogatási évre vonatkozó – K1350 instruktori igazolással
kell alátámasztani az ügyfél tenyészeteiben az igazolás kiadásának napján tartott anyajuhok
számát, az apaállat-használatra vonatkozóan az állattenyésztési törvényben foglaltak betartását,
továbbá, hogy kizárólag törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással ellátott kost használ
fedeztetésre, valamint, hogy a juh ENAR rendelet szerinti tartós jelölés és folyamatos
nyilvántartás vezetési kötelezettségének eleget tesz.
Támogatási jogosultság átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás esetén
Az egyéni támogatási felsőhatár határozza meg azt a legnagyobb állatlétszámot, amely alapján a
termelő részére az adott támogatási évben az átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás
megállapítható, illetve kifizethető. Az egyéni támogatási felsőhatár a mezőgazdasági termelőt
megillető, nyilvántartott támogatási jogosultságok összege. A 2019. évre az ügyfél rendelkezésére
álló támogatási jogosultságok számát a 2018. évi támogatási határozat tartalmazza.

IV. A támogatás igénybevételéhez szükséges igazolások

A kérelemhez a jelen közlemény mellékletenként rendszeresített, a támogatási évhez kapcsolódó
K1350 instruktori igazolás másolati példányát kell csatolni.
Benyújtás: elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül
Benyújtási határidő: 2019. március 20.
Késedelmes benyújtás (2019. március 20-a utáni beadás) esetén az anyajuhtartás támogatásának
összege késedelmes munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül. 25 naptári napon túli késedelmes
benyújtás (2019. április 14-e utáni) beadás esetén a kérelem visszautasításra kerül.

V. Támogatási jogosultság igénylése átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás esetén

Az átmeneti nemzeti anyajuhtartásra benyújtott kérelem egyben jogosultság iránti kérelemnek is
minősül, amennyiben a kérelmezett állatok száma nagyobb, mint a kérelmező egyéni támogatási
felsőhatára. Ebben az esetben az egyéni felsőhatár feletti jogosultságigényre (állatlétszámra) nem kell
külön kérelmet benyújtani.
A Kincstár a beérkezett jogosultság iránti igények között az állatlétszámhoz kötött támogatási
jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeiről szóló 30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet
2. §-a sorrendet állít fel a termelők között, elsőbbséget biztosítva a véglegessé vált határozaton alapuló
igénnyel rendelkező termelőknek; majd az anyajuhtartási támogatási jogosultsággal nem rendelkező;
ezt követően a „Fiatal gazdálkodók induló támogatás”-ban részesülő; végül az eddigi kategóriákba
nem sorolható termelők között. Az országos tartalék kimerülése esetén a felállított sorrend végén álló,
azonos elbírálás alá eső igények esetében arányos visszaosztás kerül alkalmazásra. A jogosultság iránti
igény elbírálásáról szóló döntést a támogatási kérelem tárgyában hozott döntés tartalmazza.
VI. A közlemény mellékletei




Kitöltési útmutató a K1350 Instruktori igazoláshoz (1. számú melléklet)
K1350 Instruktori igazolás

VII. Kapcsolódó jogszabályok

Európai Uniós jogszabályok
- az Európai Parlament és a 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 rendelete;
- az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i, a közös agrárpolitika keretébe
tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen
kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1307/2013/EU rendelete;
- a Bizottság 2014. március 11-i, a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek
alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó
szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 17
kiegészítéséről és X. mellékletének módosításáról szóló 639/2014/EU felhatalmazáson
alapuló rendelete;
- a Bizottság 2014. március 11-i, az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek
az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására
vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a
kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő
kiegészítéséről szóló 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete;
- A Bizottság 2014. július 17-i, az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési
intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló
809/2014/EU végrehajtási rendelete.
Hazai jogszabályok


2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről;



1993. évi CXIV. törvény az állattenyésztésről;



5/2015. (II. 19.) FM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott
egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás
igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről;



9/2015. (III. 13.) FM rendelet a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének
szabályairól;



182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes
Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről (juh ENAR rendelet);



47/2005. (V. 23.) FVM rendelet a juh- és kecskefajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási
és Azonosítási Rendszeréről (a 2010. január 1. előtt született állatok jelölése
vonatkozásában);



119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos
egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről;



22/2016. (IV. 5.) FM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a
központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos
eljárási szabályokról;



8/2015. (III. 13.) FM rendelet a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen
támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról;



94/2015. (XII. 23.) FM rendelet az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó
egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról;



82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet az állatlétszámhoz kötött jogosultságról;



30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos
tartalékból való igénylésének feltételeiről;



311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Magyar Államkincstárról.

VIII. A közlemény hatálya

E közlemény a kihirdetése (a Kincstár honlapján történő közzététele) napján lép hatályba.
A közlemény hatályba lépésével egyidejűleg a 2018-as támogatási évi termeléshez kötött és átmeneti
nemzeti anyajuhtartás támogatás igényléséről szóló 4/2018. (I. 31.) Kincstár Közlemény hatályát
veszti.
További információ elérhető a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon. Tájékoztatás az
ugyfelszolgalat@mvh.allamkincstar.gov.hu e-mail címen, vagy személyesen, illetve telefonon a
Magyar Államkincstár és a megyei kormányhivatalok ügyfélszolgálatán kérhető.
Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül
fel, abban az esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Budapest, 2019. január 22.

Dr. Kondra Laura
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Támogatásokért Felelős
elnökhelyettes

