TÁJÉKOZTATÁS
a zoonózis kérelmek benyújtásához
2019
A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) − a 2019. július 15-én hatályba lépett −
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és
figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2019. évi finanszírozásának
szabályairól szóló 34/2019. (VII. 12.) AM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti
támogatás igénybevételével kapcsolatosan az alábbi határidőkre, illetve változásokra hívja fel
a figyelmet.
A Rendelet 5. § (1), valamint (5) – (7) bekezdésében téves benyújtási határidők szerepelnek,
ezért a Kincstár kezdeményezte a Rendelet módosítását.
A kérelem a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus bejelentkezést
követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen tölthető ki, és kizárólag
elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással 2019. augusztus 1. napjától nyújtható be. A
kérelem benyújtásra vonatkozó határidő jogvesztő, továbbá egy kérelmező egy tárgyidőszakra
vonatkozóan csak egy kérelmet nyújthat be.
Az elektronikus benyújtás feltétele, hogy a kérelmet benyújtó személy (ügyfél/elsődleges
képviselő/meghatalmazott) rendelkezzen ügyfélkapus hozzáféréssel. Jelen intézkedés
esetében a kamarai meghatalmazással benyújtott kérelem nem fogadható el. A kamarai
meghatalmazással benyújtott kérelem a Támogatási törvény 56. § (2) bekezdés d) pontja
alapján
visszautasításra
kerül.
Amennyiben
a
kérelmező vagy elsődleges
képviselő/meghatalmazottja adataiban eltérés van a Központi Ügyfél-regisztrációs
Nyilvántartás és a Kincstár ügyfél-nyilvántartási rendszerének adatai között, akkor az
elektronikus kérelem beadási felület nem érhető el.
Az elektronikus benyújtás feltétele, hogy a kérelmet benyújtó személy (ügyfél/elsődleges
képviselő/meghatalmazott) rendelkezzen ügyfélkapus hozzáféréssel.
Ügyfélkapus hozzáféréssel kizárólag természetes személyek rendelkezhetnek, így az
elektronikus kérelemkitöltő felületen történő kérelembenyújtás során a nem természetes
személyek (pl.: gazdálkodó szervezetek) elsődleges képviselő/meghatalmazott útján járhatnak
el.
Amennyiben a kérelmező elsődleges képviselő/meghatalmazott útján jár el a kérelem
benyújtása
során,
a
kérelem
benyújtásának
időpontjában
az
elsődleges
képviselőnek/meghatalmazottnak is a Kincstár ügyfél-nyilvántartásában „kérelemre
nyilvántartásba vett” besorolású ügyfélként ügyfél-azonosítóval kell rendelkeznie.
Elsődleges képviselő útján történő kérelembenyújtás
Az elsődleges képviselet – ügyfél-nyilvántartásba történő – elektronikus bejelentését követően
az elsődleges képviselő saját ügyfélkapuját használva, a nem természetes személy ügyfél
nevében azonnal hozzáférhet a képviselt ügyfélre vonatkozó elektronikus kérelemkitöltő
felülethez, és megkezdheti a kérelem kitöltését.
Meghatalmazott útján történő kérelembenyújtás

A támogatási rendelet alapján meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai
Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes
támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM
rendelet meghatalmazásra – kivéve kamarai meghatalmazásra – vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Amennyiben a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő
teljesítése során a kérelmező helyett és nevében meghatalmazottja jár el, akkor a
meghatalmazott saját ügyfélkapus azonosítással (a Kormány által biztosított elektronikus
azonosítási szolgáltatással) elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények
elektronikus elvégzéséhez.
A kérelem meghatalmazott általi elektronikus benyújtásához a meghatalmazottnak a Kincstár
ügyfél-nyilvántartási rendszerében „kérelemre nyilvántartásba vett” besorolású ügyfélként
ügyfél-azonosítóval kell rendelkeznie.
A meghatalmazást személyesen, postai úton az ügyfél (kérelmező) lakóhelye vagy székhelye
szerint illetékes kormányhivatalhoz vagy elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással
elérhető elektronikus felületen keresztül a Kincstár részére kell benyújtani.
A meghatalmazást a Kincstár által rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon
kell benyújtani, amely tartalmazza:
a) a meghatalmazás típusát,
b) a meghatalmazó és a meghatalmazott ügyfél-azonosítóját,
c) a meghatalmazás időbeli hatályára vonatkozó adatokat,
d) azon támogatási jogcímeket és intézkedéseket, amelyekre a meghatalmazás kiterjed,
e) az ügyfél nyilatkozatát az iratok kézbesítésére vonatkozóan, továbbá
f) a meghatalmazás érvényességéhez szükséges formai kellékeket.
A Kincstár kizárólag a fentieknek megfelelő, hiánytalan adattartalmú meghatalmazást veszi
nyilvántartásba, hiányos meghatalmazás esetén a Kincstár a meghatalmazást visszautasítja.
A meghatalmazás benyújtásának esetei:
- a meghatalmazott által a saját ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus
felületen keresztül benyújtott meghatalmazás a meghatalmazásban szereplő eljárási
cselekmény elvégzését megelőzően legalább öt nappal postai úton vagy személyesen
is be kell nyújtani az ügyfél (kérelmező) lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes
kormányhivatalhoz. A meghatalmazást a Kincstár a papíralapú beérkezését követő
három napon belül – a képviseleti jogosultság ellenőrzését követően – nyilvántartásba
veszi, és erről döntést hoz. A meghatalmazott csak a postai úton vagy személyesen
benyújtott meghatalmazás Kincstár általi nyilvántartásba vételét követően végezhet
eljárási cselekményt;
- ha a meghatalmazott mellett az ügyfél (kérelmező) is rendelkezik saját
ügyfélkapuval, akkor a meghatalmazott által ügyfélkapus azonosítással benyújtott
meghatalmazást, illetve annak módosítását vagy megszüntetését a meghatalmazó az
ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus felületen jóváhagyhatja. A
meghatalmazó által jóváhagyott elektronikus meghatalmazást vagy megszüntetést
papír alapon nem kell benyújtani. A meghatalmazás időbeli hatályának kezdete vagy
visszavonás esetén a meghatalmazás időbeli hatályának vége a meghatalmazó által

-

történt elektronikus jóváhagyás beérkezésének időpontja vagy a meghatalmazáson
megjelölt időpont, amely nem lehet korábbi, mint a meghatalmazás vagy a
meghatalmazás visszavonás ügyfélkapus azonosítással történő benyújtásának
időpontja. Ha a meghatalmazó általi elektronikus jóváhagyás nem történik meg, akkor
a kinyomtatott és aláírt meghatalmazást postai úton vagy személyesen is be kell
nyújtani a lakóhely vagy székhely szerint illetékes kormányhivatal részére a
fentiekben foglaltak szerint;
a meghatalmazó által saját ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus
felületen keresztül benyújtott meghatalmazás, a meghatalmazás elektronikus
beérkezésének időpontjában hatályossá válik a Kincstárral szemben.

A meghatalmazás módosítására a meghatalmazás benyújtására vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni. Több meghatalmazott esetén az ügyfelet a meghatalmazottak bármelyike
képviselheti, azonban az elektronikus űrlapkitöltő felületen eljárási cselekményt egyidejűleg
csak egy meghatalmazott végezhet.
A meghatalmazás visszavonása az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, postai úton
vagy személyesen a lakóhely vagy székhely szerint illetékes kormányhivatalhoz vagy
elektronikus űrlapon nyújtható be a Kincstárhoz. A meghatalmazás meghatalmazott általi
visszavonása esetén a bejelentéshez csatolni kell annak igazolását, hogy a meghatalmazott a
meghatalmazás visszavonásáról értesítette a meghatalmazót. Az igazolás hiányában a
meghatalmazás megszüntetése a Kincstár irányában nem hatályos.
A meghatalmazott által saját ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus felületen
keresztül benyújtott, a meghatalmazás megszüntetésére irányuló nyilatkozatot az elektronikus
benyújtást követő öt napon belül postai úton vagy személyesen is be kell nyújtani az ügyfél
lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz. A meghatalmazás
meghatalmazott általi egyoldalú megszüntetése esetén a papíralapú bejelentéshez csatolni kell
a fenti bekezdés szerinti igazolást. A postai úton vagy személyesen történő benyújtás és az
igazolás hiányában a meghatalmazás megszüntetése a Kincstárral szemben nem hatályos.
Az eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A kérelmező vagy elsődleges
képviselője/meghatalmazottja a kérelemre indult eljárásban – ideértve a bírósági felülvizsgálat
és a felügyeleti eljárás kivételével a jogorvoslati eljárást is – a Kincstár felé teljesítendő, a
támogatási rendeletben, valamint a Kincstár döntésében meghatározott kötelezettségét, illetve
jogosultságát kizárólag elektronikus úton, a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási
szolgáltatás igénybevételével teljesítheti, illetve gyakorolhatja.
A kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel a Kincstár az értesítéseket,
dokumentumokat, valamint a döntéseit elektronikus úton közli a kérelmezővel vagy
meghatalmazottjával (a Támogatási törvény rendelkezése alapján – kötelező elektronikus
kapcsolattartás esetén – a Kincstár az iratokat az utolsó iratot benyújtó személynek kézbesíti).
A beadvány Kincstár általi elektronikus fogadásának tényét az ezeket tartalmazó KR
dokumentumnak a benyújtó kérelmező vagy meghatalmazott értesítési tárhelyére történő
feltöltése jelenti, beérkezésének időpontját pedig KR dokumentum igazolja. A beadvány
beérkezéséről a Kincstár elektronikus úton értesíti a kérelmezőt.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a regisztrációs folyamat időigényes, ezért mielőbb
gondoskodjon az ügyfélkapus regisztrációról, abban az esetben, ha még nem rendelkezik
azzal.
Az ügyfélkapus azonosítással (bejelentkezéssel) történő benyújtás során a kérelem
nyomtatványt a rendelkezésre bocsátott elektronikus felületen kell kitölteni, a csatolható
dokumentumokat pedig elektronikusan, szkennelés útján előállított formában (pl. pdf, jpg)
kell csatolni az elektronikus kérelemhez.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyes tárgyidőszakokra vonatkozó kérelem a benyújtásra
nyitva álló időszak utolsó napjáig módosítható az elektronikus kérelemkitöltő felületen.
A módosításra nincs külön elektronikus nyomtatvány, hanem az a már benyújtott kérelem
nyomtatvány újbóli megnyitásával, az azokban megadott adatok javításával tehető meg. A
Kincstár minden, a benyújtási időszakban az elektronikus felületen megtett javítást, illetve
módosítást a kérelem módosításaként kezel. Módosítás esetén a Kincstár minden esetben az
utolsóként beadott kérelem adatait veszi figyelembe, és az alapján hozza meg a döntést. A
kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.
Kérjük, hogy az elektronikus nyomtatvány kitöltése előtt figyelmesen olvassa el a
„Támogatások / EU Belpiaci Intézkedések / Egyéb / Állatbetegségek és zoonózisok
felszámolásának támogatása / Tájékoztatók” cím alatt elérhető tájékoztatót.

♦
A NÉBIH
2019. augusztus 1. napjától kezdődően negyedévente egy alkalommal, a tárgynegyedévet
követő hónap utolsó napjáig,
- első alkalommal, 2019. I. és II. negyedévére vonatkozóan 2019. augusztus 31-ig
nyújthatja be kérelmét:
o a „szalmonellózis elleni védekezés - laboratóriumi vizsgálatok költségei”,
o a „klasszikus sertéspestis elleni védekezés - laboratóriumi vizsgálatok költségei”,
o az „afrikai sertéspestis elleni védekezés - laboratóriumi vizsgálatok költségei”,
o az „afrikai sertéspestis elleni védekezés - fertőtlenítőszerek és felszerelések
vásárlásának költségei”,
o az „afrikai sertéspestis elleni védekezés – figyelemfelhívó kampány költségei”,
o az „afrikai sertéspestis elleni védekezés – lőtt vaddisznó testek tárolására
alkalmazott hűtők vásárlásának költségei”,
o a „madárinfluenza elleni védekezés - laboratóriumi vizsgálatok költségei”,
o a „madárinfluenza elleni védekezés - mintavétel költségei”,
o a „TSE (BSE és súrlókor) - gyorstesztek, megerősítő- és diszkriminatív elsődleges
molekuláris vizsgálatok költségei” alcélterületekre,
o a „veszettség elleni védekezés költségei” célterületre, valamint
o a „kéknyelv betegség elleni védekezés költségei”célterületre, illetve
2019. III. negyedévére vonatkozóan 2019. augusztus 1. napjától kezdődően legkésőbb 2019.
november 15-ig egy alkalommal
külön nyújthatja be kérelmét:

o a „veszettség elleni védekezés – orális csalétekvakcina beszerzése és kihelyezése”
alcélterületre, illetve
2019. augusztus 1. napjától kezdődően félévente egy alkalommal,
- első alkalommal, 2019. I. félévére vonatkozóan 2019. augusztus 31-ig,
- második alkalommal 2019. II. félévére vonatkozóan 2020. január 31-ig
nyújthatja be kérelmét:
o a „szalmonellózis elleni védekezés - hatósági mintavétel költségei” alcélterületre
vonatkozóan.
Az MJKSZ
2019. augusztus 1. napjától kezdődően negyedévente egy alkalommal, a tárgynegyedévet
követő hónap utolsó napjáig,
- első alkalommal, 2019. I. és II. negyedévére vonatkozóan 2019. augusztus 31-ig
nyújthatja be kérelmét:
o a „TSE (BSE és súrlókor) - genotípus vizsgálatok költségei” alcélterületre
vonatkozóan.
A megyei kormányhivatalok
2019. augusztus 1. napjától kezdődően havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő
hónap utolsó napjáig,
- első alkalommal, 2019. január-június hónapokra vonatkozóan – együttesen (egy
kérelemben) – 2019. augusztus 31-ig
nyújthatják be kérelmeiket:
o a „szalmonellózis elleni védekezés - felszámolás miatt keletkezett kár enyhítése”, és
o a „szalmonellózis elleni védekezés - oltóanyagok beszerzési költségei”
alcélterületekre vonatkozóan, illetve
2019. augusztus 1. napjától kezdődően félévente egy alkalommal,
- első alkalommal, 2019. I. félévére vonatkozóan 2019. augusztus 31-ig,
- második alkalommal 2019. II. félévére vonatkozóan 2020. január 31-ig
nyújthatják be kérelmeiket:
o a „szalmonellózis elleni védekezés - hatósági mintavétel költségei”,
o az „afrikai sertéspestis elleni védekezés - az elhullott vaddisznók bejelentésének
ösztönzésével kapcsolatos költségek”,
o az „afrikai sertéspestis elleni védekezés - házi sertésből történő mintavétel költségei
megerősített passzív surveillance program keretében”,
o az „afrikai sertéspestis elleni védekezés - házi sertésből történő mintavétel költségei
aktív surveillance program keretében”, valamint
o a „madárinfluenza elleni védekezés – tenyésztett baromfiból való mintavétel
költségei” alcélterületekre vonatkozóan.
Felhívom a megyei kormányhivatalok figyelmét, hogy a 2019. július hónapra vonatkozó
kérelem benyújtási időszaka szintén 2019. augusztus 1. napjától augusztus 31. napjáig

tart, azonban a kérelmet az első hat hónapra vonatkozó összevont kérelemtől
függetlenül kell benyújtani.
Pénzügyi hozzájárulás a végrehajtási időszakban – 2019. január 1. és 2019. december 31.
között – a jogosultság mértékét alátámasztó számlákon és egyéb számviteli bizonylatokon (a
továbbiakban együtt: számla) szereplő költségek általános forgalmi adót és egyéb adót nem
tartalmazó összege után igényelhető. Igénylési alapként csak azon számlák vagy a rendeletben
meghatározott egyéb bizonylatok fogadhatóak el, amelyeket az adott tárgyidőszakban (hónap,
negyedév, félév) vagy azt megelőzően, de a végrehajtási időszak alatt elvégzett feladat
végrehajtásáról, illetve az azokhoz kapcsolódó egyéb költségekről állítottak ki. A „TSE (BSE
és súrlókor) - genotípus vizsgálatok alcélterület esetében pénzügyi hozzájárulás folyósítására
kizárólag pénzügyileg is teljesített számla esetén kerülhet sor.
A „szalmonellózis elleni védekezés - oltóanyagok beszerzési költségei” alcélterület esetében a
feladat végrehajtásának dátuma az oltóanyag beadásának, illetve felhasználásának időpontja, a
„szalmonellózis elleni védekezés - felszámolás miatt keletkezett kár enyhítése” alcélterület
tekintetében a felszámolás, ártalmatlanítás vagy hőkezelés időpontja, a „szalmonellózis elleni
védekezés - hatósági mintavétel költségei” alcélterület tekintetében pedig a mintavétel
időpontja.
A „szalmonellózis elleni védekezés - hatósági mintavétel költségei” alcélterületnél a
mintavétel költségei után pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a rendelet 7. § (10)
bekezdése szerint
- a megyei kormányhivatal jogosult, ha a mintavételt hatósági állatorvos végzi el, vagy
- a NÉBIH jogosult, ha a mintát az arra jogosult állatorvos veszi, és a jogosult állatorvos
a mintavétel költségéről a NÉBIH részére állítja ki a számlát.
A „szalmonellózis elleni védekezés - felszámolás miatt keletkezett kár enyhítése” alcélterület
esetében a levágott vagy leselejtezett állatok, illetve az ártalmatlanított vagy hőkezelt, nem
keltetett tojások után igényelt pénzügyi hozzájárulás összege nem haladhatja meg az állatnak
a levágás vagy leselejtezés időpontját közvetlenül megelőző piaci értékét, illetve a tojásoknak
az ártalmatlanítás vagy a nem keltetett tojásoknak a hőkezelés időpontját közvetlenül
megelőző piaci értékét. Az összegből le kell vonni továbbá, a levágott állatok, illetve a
hőkezelt, nem keltetett tojások maradványértékét.
A „szalmonellózis elleni védekezés- felszámolás miatt keletkezett kár enyhítése” és a
„szalmonellózis elleni védekezés - oltóanyagok beszerzési költségei” alcélterületek esetében a
pénzügyi hozzájárulás olyan állattartónak történő kifizetésre tekintettel igényelhető, akire
vagy amelyre vonatkozóan a kárenyhítés, illetve a költségtérítés összegét a megyei
kormányhivatal a rendelet 7. § (11) bekezdésben foglaltakra tekintettel megállapította.
Az „afrikai sertéspestis elleni védekezés – elhullott vaddisznók bejelentésének ösztönzése”
alcélterületre a pénzügyi hozzájárulást nem veheti igénybe az, akit az országos
főállatorvosnak az afrikai sertéspestis megelőzésére és korai felismerésére vonatkozó hatályos
határozata alapján az adott területen az elhullott vaddisznók szervezett keresésére határozattal
aktív közreműködésre köteleztek.
A „TSE (BSE és súrlókor) - genotípus vizsgálatok költségei” alcélterületre benyújtott
kérelemhez csatolni kell a támogatási jogosultságot alátámasztó számlák és a pénzügyi
teljesítést igazoló pénzügyi dokumentumok másolatát „pdf” vagy „jpg” formátumban.

Az elektronikus űrlapkitöltő felületen az igényelt pénzügyi hozzájárulás forintösszegét a
NÉBIH honlapján közzétett alcélterületek szerinti bontásban kell megjelölni.

