A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
67/2010. (IV.30.) számú
KÖZLEMÉNYE
a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának
tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatás igényléséről

I. A támogatás célja
A támogatás célja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a
veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő
megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM
rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet) alapján az alacsony létszámmal rendelkező
védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtáknak - a fajta eredeti tartási és
takarmányozási körülményeihez hasonló feltételek mellett - tenyésztésben történő megőrzése
a kieső jövedelem és többletköltségek ellentételezésén keresztül a genetikai állomány
megőrzéséről és az adott állatfajták fennmaradását biztosító tenyésztési programokról szóló
jogszabályok keretein belül.
II. A támogatásban való részvétel feltételei
Támogatási kérelem akkor nyújtható be, ha a kérelmező rendelkezik a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: MVH eljárási
törvény) regisztrációs számmal, vagy legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg
nyilvántartásba veteti magát az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben.
III. A támogatásban való részvétel további feltételei
Vissza nem térítendő állatlétszám alapú támogatás vehető igénybe az alábbi célprogramokban
(feltüntetve az alábbi célprogram azonosítókat):
szarvasmarha célprogramcsoport:
111) magyar szürke szarvasmarha célprogram,
112) magyartarka szarvasmarha célprogram,
121) bivaly célprogramcsoport: magyar házibivaly célprogram,
ló célprogramcsoport:
131) furioso - north star célprogram,
132) hucul célprogram,
133) gidrán célprogram,
134) kisbéri félvér célprogram,
135) lipicai célprogram,
136) magyar hidegvérű célprogram,
137) nóniusz célprogram,
138) shagya arab célprogram,
141) szamár célprogramcsoport: magyar parlagi szamár célprogram,
sertés célprogramcsoport:
151) fecskehasú mangalica célprogram,
152) szőke mangalica célprogram,
153) vörös mangalica célprogram,
juh célprogramcsoport:
161) hortobágyi (magyar) racka célprogram,
162) gyimesi racka célprogram,
163) cigája célprogram,
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164) tejelő cigája célprogram,
165) cikta célprogram,
171) kecske célprogramcsoport: magyar parlagi kecske célprogram,
tyúk célprogramcsoport:
181) fehér magyar tyúk célprogram,
182) fogolyszínű magyar tyúk célprogram,
183) sárga magyar tyúk célprogram,
184) kendermagos magyar tyúk célprogram,
185) fehér erdélyi kopasznyakú tyúk célprogram,
186) fekete erdélyi kopasznyakú tyúk célprogram,
187) kendermagos erdélyi kopasznyakú tyúk célprogram,
191) gyöngytyúk célprogramcsoport: magyar parlagi gyöngytyúk célprogram,
kacsa célprogramcsoport:
201) fehér magyar kacsa célprogram,
202) tarka magyar kacsa célprogram,
pulyka célprogramcsoport:
211) bronzpulyka célprogram,
212) rézpulyka célprogram,
lúd célprogramcsoport:
221) fodros tollú magyar lúd célprogram,
222) magyar lúd célprogram.
A támogatást az az állattartó veheti igénybe, aki vállalja a támogatási rendeletben foglalt
általános és az adott állatfajra vonatkozó előírások teljesítését.
A támogatási rendelet szerint állattartó az a természetes személy, jogi személy vagy jogi
személyiség nélküli jogalany, aki vagy amely regisztrált állattartó telephellyel és
állatállománnyal rendelkezik, és viseli az állattartás költségeit.
A támogatás egyes célprogramokra vonatkozó igénybevételének feltételeiről a támogatási
rendelet részletesen rendelkezik.
A támogatásra jogosult köteles a 2010. január 1-jétől 2014. december 31-ig tartó támogatási
időszak alatt az aktuális állatállomány tartására és a kieső állatok – a kieséstől számított
legkésőbb 90 napon belüli, azonos minősítésű egyeddel történő - pótlására.
A kiesés tényét és a pótlásként beállított állatot az MVH által rendszeresített
formanyomtatványon a pótlás bejelentésével egyidőben, legkésőbb a pótlásra előírt határidőt
követő 10 napon belül az MVH-hoz bejelenteni (mellékelve hozzá a kiesés okát igazoló
állatorvosi igazolást).
A támogatásra jogosult köteles a támogatási időszak végére a támogatási határozatban
jóváhagyott állatállomány-szaporulat elérésére, illetve a támogatási időszak alatt a
tenyészeteihez tartozó tartási helyen a támogatott állatállomány tekintetében a tenyésztési
programban meghatározott tartási és takarmányozási körülményeket biztosítani.
IV. A támogatási kérelem benyújtása
Támogatás kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél:
– eleget tesz:
o

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában
megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló
23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet és

o az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és
veszélyeztetett
mezőgazdasági
állatfajták
genetikai
állományának
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tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatás igénybevételének
részletes szabályairól szóló 38/2010.(IV. 15.) FVM rendelet
adott jogcím vonatkozásában előírt feltételeknek, továbbá
– megfelel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben szabályozott
rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek.
A támogatási kérelmet az MVH Központ által rendszeresített formanyomtatványon, a
támogatásra jogosult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes MVH megyei
kirendeltségéhez postai úton kell benyújtani egy példányban.
A támogatási kérelem benyújtási ideje: 2010. május 1. és 2010. május 31. között.
Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet, ha:
- nem formanyomtatványon nyújtották be;
- nem a megadott határidőben (azaz a benyújtási időszakot megelőzően, vagy
elkésetten) nyújtották be;
- a kérelem nincs aláírva;
- azt nem az igény érvényesítésére jogosult nyújtotta be;
- a kérelmező nem rendelkezik regisztrációs számmal, illetve a kérelemmel
egyidejűleg sem nyújtott be intézkedésben való részvételhez szükséges,
regisztrációs szám megállapítására alkalmas kérelmet;
- a pénzügyi következményekkel járó intézkedésben részt vevő ügyfél legkésőbb a
kérelem benyújtásával egyidejűleg sem jelenti be fizetési számlaszámát;
- a kérelem nem tartalmaz olyan adatot, illetve dokumentumot, amely a kérelem
benyújtására nyitva álló határidő leteltét követően nem pótolható.
V. A támogatási kérelemmel együtt benyújtandó mellékletek
A támogatási kérelemhez csatolandó mellékletek:
– Tenyésztőszervezeti igazolás(ok) – benyújtása kötelező:
A támogatási kérelemben megjelölt célprogramok állatállománya (baromfifélék esetén
tenyészetek) vonatkozásában kiadott tenyésztőszervi igazolásokat kell beküldeni. A
tenyésztőszervi igazolásokat a D4403-01 formanyomtatványon lehet benyújtani.
Az alábbiak csatolása esetén többletpont kerül beszámításra:
– Termelői Csoport tagsági igazolás (a támogatási kérelem elbírálása során többletpont
kerül beszámításra azon gazdálkodóknak, akik elismert termelői csoporti tagsággal
rendelkeznek);
– Középfokú vagy felsőfokú agrárvégzettség igazolására az alábbi dokumentumok
nyújthatóak be:
a) a végzettséget igazoló bizonyítvány vagy oklevél másolata,
b) munkáltatói igazolás, amely igazolja, hogy a megfelelő végzettséggel rendelkező
személy a gazdasági társaság alkalmazottja,
c) társasági szerződés másolata, amely tartalmazza, hogy
- a gazdasági társaság tagja,
- a gazdasági társaság vezető tisztségviselője
a megfelelő végzettséggel rendelkező személy,
d) a családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozat másolata, amely tartalmazza,
hogy a megfelelő végzettséggel rendelkező személy a családi gazdaság tagja.
A támogatási rendeletben foglalt egyéb többletpontok meglétét (így pl. hogy az állattartó mint
az NVT AKG őshonos célprogramokban jogosult támogatott a 2009. évi kifizetési kérelme
alapján támogatásban részesült-e) az MVH hivatalból ellenőrzi.
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A támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő leteltét követően az alábbi
adatok tekintetében hiánypótlásra nincs lehetőség:
- ügyfél azonosítási adatok,
- a támogatási jogosultságra vonatkozó adatok,
- a támogatási kérelem pontozásához szükséges dokumentumok.
VI. A támogatási kérelem módosítása
A támogatási kérelem módosítására a támogatási kérelem benyújtási határidején belül,
legkésőbb május 31-ig van lehetőség egy újabb támogatási kérelem papír alapon történő
benyújtásával. A benyújtási időszakon belül benyújtott támogatási kérelmek közül a 2010.
május 31-ig benyújtott legutolsó kérelmet veszi figyelembe az MVH.
VII. A támogatási kérelmek elbírálása
Az MVH az előzetesen meghirdetett szempontok alapján a benyújtási időszak lezárulását
követően bírálja el a beérkezett kérelmeket, és az elért pontszám szerint, rangsor alapján dönt
a támogatási kérelmek jóváhagyásáról, illetve elutasításáról.
A bírálat során a pontegyenlőség esetén a rangsorban előnyt élvez az a támogatási kérelem,
amelynek tartalma megfelel az IH Közleményben közzétett részletes ajánlásnak a támogatott
művelet megvalósításának legjobb gyakorlatáról, illetve amennyiben ez alapján nem lehet
különbséget tenni akkor az, amelyet korábban nyújtottak be.
Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra egyszer van lehetőség, az erről
szóló felszólítás kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül.
Az MVH a kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó közösségi, illetve nemzeti
jogszabályokban meghatározott bármely feltételt nem teljesíti.
Az MVH a döntéséről határozatban értesíti az ügyfelet.
Amennyiben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot az Európai Bizottság az
elfogadás előtt kihirdetett, a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban
foglaltaktól eltérő feltételekkel fogadja el, az MVH a támogatási döntést megváltoztathatja,
illetve visszavonhatja.
VIII. Támogatási kérelem visszavonása, kötelezettségvállalással érintett állatállomány
csökkentése
A támogatási kérelmet az ügyfél az MVH ellenőrzéséről való tudomásszerzést követően az
ellenőrzés alá vont intézkedésre - a vizsgált időszakra és az ellenőrzés tárgyára - vonatkozóan
nem vonhatja vissza.
Amennyiben az MVH által folytatott helyszíni, valamint adminisztratív ellenőrzés nem tár fel,
úgy az ügyfél a helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv kézhezvételét követően a támogatási
határozat jogerőre emelkedéséig vonhatja vissza a támogatási kérelmét.
Amennyiben az intézkedés befejezését megelőzően a jogerős határozattal lezárt ügyben az
ügyfél az intézkedésben vagy az intézkedéscsoportban való részvétel iránti kérelmét
visszavonja, és a támogatás folyósítása még nem történt meg, az MVH az ügyben hozott
határozatát visszavonja.
Ha a kifizetési kérelem az aktuális állatállománynál kevesebb állatra vonatkozik, akkor ez az
állomány csökkentésének minősül. Az azon egyedek, baromfifélék esetén állomány után
igénybe vett támogatás, amellyel az aktuális állatállományt csökkentették, jogosulatlanul
igénybe vett támogatásnak minősül.
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Ha az állatállománynak a csökkentés után maradó létszáma nem éri a jogosultsági feltételként
szereplő minimálisan támogatható célprogramonkénti állatlétszámot, akkor a támogatásra
jogosult az érintett célprogramból kizárásra kerül és köteles a már igénybe vett támogatási
összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni.
IX. A kifizetések igénylése
A támogatásra jogosult ügyfelek a kifizetési kérelmet évente nyújtják be, a kifizetési kérelmek
benyújtásának módjáról és határidejéről az MVH külön közleményt jelentet meg.
X. Ellenőrzés
Az MVH a támogatási kérelmeket adminisztratív úton teljes körűen ellenőrzi, és jogosult
helyszíni ellenőrzést is tartani.
XI. Kötelezettségátadás
A támogatásra jogosult a választott célprogram keretében vállat kötelezettségét kizárólag a
támogatásra való jogosultsággal együtt ruházhatja át.
A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a következő naptári évre vonatkozóan – az
elismert tenyésztőszervezet jóváhagyásával – az adott év december 31-ig kell benyújtani az
MVH által rendszeresített formanyomtatványon az MVH-nak a támogatásra jogosult
lakóhelye, vagy székhelye szerint illetékes megyei kirendeltségére.
A kötelezettség átvállalása és átadása a támogatási időszak hátralévő időtartamára vonatkozik
és csak teljes naptári évre vonatkozhat.
Kötelezettségátadás és jogutódlás kizárólag az adott célprogram teljes aktuális
állatállományára vonatkozóan lehetséges, az aktuális állatállomány létszámánál kevesebb
állatállomány, valamint az aktuális állatállományon felül vállalt állatállomány- szaporulat
támogatási jogosultsága megszűnik.
Egy naptári évben egy támogatásra jogosult – átadóként vagy átvevőként – legfeljebb egy
kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet nyújthat be.
XII. Vis maior szabályozás
A kötelezettség teljesítését meghiúsító elháríthatatlan külső ok (vis maior) bekövetkeztét az
elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és egye agrár
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendeletben
foglaltaknak megfelelően kell bejelenteni és igazolni.
Vis maiorként elsősorban az alábbiak ismerhetők el:
az ügyfél halála;
az ügyfél tartós munkaképtelensége;
a mezőgazdasági üzem jelentős részének kisajátítása, vagy a mezőgazdasági üzemhez
tartozó földterület kisajátítása, vagy jogszabály alapján történő átminősítése,
amennyiben ez a kötelezettségvállalás, kérelembenyújtás időpontjában nem volt
előrelátható;
a mezőgazdasági üzem földterületét, vagy az erdősített területet nagymértékben sújtó
súlyos természeti csapás (földrengés, árvíz, szélvihar, aszály stb.);
a mezőgazdasági üzem részét képező, állattartást, illetve egyéb mezőgazdasági
tevékenységet szolgáló építmények elháríthatatlan külső ok következtében történő
megsemmisülése a támogatott beruházással érintett építmények véletlen
megsemmisülése;
az ügyfél állatállományának egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos, fertőző
megbetegedés;
az ügyfél gondossága ellenére az állatállománya egészének vagy egy részének
elhullása vagy kényszervágása;
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zárlati, vagy a Magyar Köztársaság területén még nem honos károsító, illetve
károkozó ellen hozott hatósági intézkedés.
XIII. Közlemény kapcsolódó mellékletei
– Őshonos állatfajták megőrzése támogatási kérelem főlap (D4400-01) (1. melléklet)
– Kitöltési útmutató a támogatási kérelemhez (2. melléklet)
– Őshonos állatfajták megőrzése Tenyésztőszervezeti igazolás Adatlap (D4403-01) (3.
melléklet)
– Őshonos állatfajták megőrzése Tenyésztőszervezeti igazolás Egyedlap (D4404-01) (4.
melléklet)
– Kitöltési útmutató a tenyésztőszervezeti igazoláshoz (5. melléklet)
– Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás bejelentése Alapadatok betétlap (D440501) (6. számú melléklet
– Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás bejelentése Egyedlap (D4406-01) (7.
számú melléklet
– Kitöltési útmutató a Kiesés-pótlás bejelentő laphoz (8. számú melléklet)
– Őshonos állatfajták megőrzése Vis maior bejelentő lap (4408-01) (9. számú melléklet)
– Kitöltési útmutató a vis maior bejelentő laphoz (10. számú melléklet)
– Visszavonási kérelem (D9906-01) (11. számú melléklet)
– Kitöltési útmutató a visszavonási kérelemhez (12. számú melléklet)
– Termelői csoport/TÉSZ tagság igazolása D0068-01(13. számú melléklet)
– Kitöltési útmutató a TCS/TÉSZ tagság igazolásához (14. számú melléklet)
– Tájékoztató az őshonos állatok megőrzése támogatást igénylők részére (15. melléklet)
XIV. Kapcsolódó jogszabályok
a Tanács 2005. szeptember 20-i, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelete;
a Bizottság 2006. december 15-i, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet
részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK rendelete;
a Bizottság 2006. december 7-i, a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó
ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az
1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló 1975/2006/EK rendelete;
- a Tanács 2009. január 19-i, a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági
termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak
megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes
támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a
378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló 73/2009/EK rendelete;
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a Bizottság 2009. november 30-i, a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös
megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer
tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére
meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi
rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott
támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló 1122/2010/EK rendelete;
az Európai Parlament és a Tanács 2000. július 17-i, a szarvasmarhák azonosítási és
nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek
címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
1760/2000/EK rendelete;
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (Ket.);
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
(MVH eljárási törvény);
23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános
szabályairól;
38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának
tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről;
a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos
nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet;
a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló
120/2007. (X. 18.) FVM rendelet;
a baromfikeltető állomások üzemeltetésének engedélyezéséről és működésüknek
rendjéről szóló 121/2007. (X. 18.) FVM rendelet;
az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról,
valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI.
8.) FVM rendelet;
a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és
Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet;
az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről
szóló 29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet;
juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről
szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet
a védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjéről szóló 93/2008. (VII. 24.)
FVM rendelet ;
a tenyésztő szervezeti és fajtaelismerés rendjéről szóló 123/2005. (XII. 27.) FVM
rendelet;
az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások
igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot”
fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való
átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet.
XV. Tájékoztatás
A közlemény mellékletét képező pdf formátumú nyomtatványok a Foxit Reader nevű
ingyenes program segítségével kitöltést követően menthetőek. A program elérhető az alábbi
linken: www.foxitsoftware.com.
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XVI. A közlemény hatálya
E közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.
További információk megtalálhatóak az FVM (www.fvm.hu), valamint az MVH honlapján
(www.mvh.gov.hu), illetve tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen
kérhető.
Budapest, 2010. április 30.

Margittai Miklós elnök
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