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I. Általános tudnivalók 
 

 
 
1. Az adatlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót!  

 
2. A rovatokat olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki! 

  
3. A 2013/2014. gazdálkodási évre vonatkozó támogatás igényléséhez az alábbi adatlapokat 

töltse ki (egy példányban):  
 
� D4507-02 Kifizetési kérelem – Főlap – 1. számú melléklet 
� D4508-02 Kifizetési kérelem – Betétlap – 2. számú melléklet 
� D4503-02 Kifizetési kérelem – Legelőterület betétlap – 3. számú melléklet 

(„természetes körülmények biztosítása” kiegészítő támogatás kifizetésének igénylése 
esetén) 

� D4505-03 Kifizetési kérelem – Ellátó állatorvos igazolása – 4. számú melléklet 
(„paraziták elleni védekezés” kiegészítő támogatás kifizetésének igénylése esetén) 

� D4509-01 Kifizetési kérelem – Családi gazdálkodás betétlap – 7. számú melléklet 
(„természetes körülmények biztosítása” kiegészítő támogatás kifizetésének igénylése 
esetén családi gazdálkodás tagjai számára) 
 

4. A 2013/2014. gazdálkodási évre vonatkozó változások bejelentéséhez az alábbi 
adatlapokat töltse ki (egy példányban):  

 
� D4511-01 Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás – Tenyészet 

összevonás bejelentő lap – 5. számú melléklet (tenyészetek összevonása esetén) 
� D4510-01 Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás – Tartási hely 

változás bejelentő lap – 6. számú melléklet (új tartási hely esetén) 
 
5. A D4507-02 Kifizetési kérelem – Főlap nyomtatványt írja alá, a kérelem aláírás nélkül 

nem fogadható el!  
 
6. Egy D4508-02 „Kifizetési kérelem – Betétlap” kizárólag egy, a Tenyészet Információs 

Rendszerben (továbbiakban: TIR) nyilvántartott tenyészetre vonatkozik. Amennyiben 
több tenyészet vonatkozásában rendelkezik támogatási jogosultsággal, úgy mindegyik 
tenyészetre külön D4508-02 kifizetési kérelem betétlapot kell kitöltenie!  

 
7. Javasoljuk, hogy a kitöltött támogatási kérelemcsomagról készítsen másolatot, és őrizze 

meg a támogatási időszak alatt.  
 

A kitöltött nyomtatványokat tartalmazó kérelemcsomagot a  
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szervéhez,  

az Intervenciós Intézkedések Igazgatóság részére címezve  
(1476 Budapest Pf. 407.),  

tértivevényes ajánlott küldeményként  
postai úton kérjük benyújtani! 
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II.  Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 
Kifizetési kérelem – Főlap 

D4507-02 
1. számú melléklet 

 
1. Főlap iratkódja  
 
Kérjük, a főlap felső részében látható vonalkód mezőbe ne írjon, azt a Hivatal tölti ki!  
 
2. Azonosítási információ  
 
Írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazolásán/ Igazolás nyilvántartásba vett 
adatokról” című igazoláson szereplő 10 számjegyű azonosító számot! Amennyiben még nem 
rendelkezik ügyfél-azonosítóval, ezt a rovatot hagyja üresen, és csatoljon kérelméhez egy 
kitöltött Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes 
személyek számára illetve Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - 
nem természetes személyek számára című nyomtatványt (128/2013. (VII. 30.) MVH közlemény 
mellékletét képezi). A nyomtatvány beszerezhető az MVH területileg illetékes megyei 
kirendeltségén, és letölthető a www.mvh.gov.hu weboldalról.  
 
3. Ügyfél adatai  
 
Név:  
Ebbe a rovatba írja be a saját nevét, amennyiben természetes személyként (egyéni 
vállalkozóként/egyéni cégként) nyújt be kifizetési kérelmet, vagy a vállalkozás (cég) nevét, 
amennyiben a kifizetési kérelmet az Ön által képviselt jogi személy, vagy jogi személyiség 
nélküli szervezet (továbbiakban együtt: szervezet) képviseletében nyújtja be! Az itt megadott 
névnek egyeznie kell az MVH Ügyfél-nyilvántartásában nyilvántartásba vett névvel.  
 
Előtag: 
Amennyiben Ön természetes személy, a személynevet előtaggal (dr., ifj., id. stb.) együtt adja 
meg, de a cégforma rovatot ne töltse ki!  
 
Cégforma: Ha az ügyfél szervezet, akkor feltétlenül adja meg a cégformát is (Zrt., Nyrt., 
Kft., Bt., stb.) és hagyja üresen az előtag rovatot!  
 
4. Kapcsolattartási információk  
 
Ebbe az adatblokkba írja be a kérelem vonatkozásában kapcsolattartó személy nevét és 
elérhetőségét a telefonszám, fax-szám és e-mail cím feltüntetésével. Az itt megadott 
információ segíthet ügyintézőinknek kérelme gyorsabb és hatékonyabb kezelésében. 
Az adatblokkot nem kötelező kitölteni, ha a kapcsolattartó személye megegyezik az ügyfél 
személyével, és a kapcsolattartási adatok megegyeznek az MVH ügyfél-nyilvántartásába 
bejelentett adatokkal. 
 
 



4 / 18 
 

 
5. Nyilatkozatok  
 
Kérjük, figyelmesen olvassa el a nyilatkozatokat. Kérelmét csak akkor írja alá és nyújtsa be, 
ha a nyilatkozatokkal egyetért!  
 
6. Kitöltési dátum és aláírás  
 
Tüntesse fel a kitöltés dátumát, és írja alá a főlapot! Felhívjuk figyelmét arra, hogy cégek 
esetében cégszerű aláírás szükséges. 
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III. Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 
Kifizetési kérelem – Betétlap 

D4508-02 
2. számú melléklet 

 
1. Betétlap iratkódja 
 
Kérjük, a főlap felső részében látható vonalkód mezőbe ne írjon, azt a Hivatal tölti ki!  
 
2. Azonosítási információ  
 
Az Ügyfél-azonosító rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél regisztrációs igazolásán, 
vagy az „Igazolás nyilvántartásba vett adatokról” című igazoláson szereplő 10 jegyű 
azonosító számot!  
 
Az Ügyfél neve rovatba természetes személy esetén írja be saját nevét! Vállalkozás esetén 
adja meg vállalkozása nevét!  
 
A Tenyészetkód rovatba írja be a kérelmezett – és a támogatási határozatában jóváhagyott – 
tenyészet TIR nyilvántartás (Tenyészet Információs Rendszer) szerinti tenyészetkódját.  
Amennyiben ezt az azonosító számot nem ismeri, akkor kérjük, hogy forduljon az ENAR 
ügyfélszolgálathoz (tel: 06-1-3463-486), vagy a Megyei Kormányhivatal Állategészségügyi 
és Élelmiszerlánc-biztonsági Igazgatóságához, ahol a szükséges információt az Ön 
rendelkezésére bocsátják. A tenyészetkód nem azonos a tartási hely TIR azonosítójával!  
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy egy betétlapon kizárólag egy tenyészetkód adható meg! 
Amennyiben több – támogatási jogosultsággal rendelkező – tenyészet vonatkozásában 
igényel kifizetést, minden tenyészetre külön betétlapot kell kitölteni!  
 
3. Igénylések  
 
A D4508-01 kifizetési kérelem betétlap kitöltésével és MVH-hoz történő benyújtásával a 
kérelmező a 2013/2014. gazdálkodási évre vonatkozó támogatási összeg kifizetését igényli.  
 
1) pont 
 
A nyilatkozattal a kérelmező a támogatási határozatában megállapított kötelezettségek 
tekintetében, a támogatási határozat 1. számú mellékletében részletezett Jogosult ÁE 
értékeknek megfelelő támogatási összeg kifizetését, valamint – a támogatási határozatban 
megállapított jogosultsága esetén – az ügyleti költségei megtérítését igényli.  
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2013/2014. gazdálkodási évben a támogatás alapját 
képező „jóváhagyott ÁE” értékét az MVH a támogatási rendelet 23. §-a alapján, az alábbi 
módon határozza meg: 
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A „jóváhagyott ÁE”  
 

• az ENAR nyilvántartásban szereplő, a tenyészetben lévő támogatható állatok ÁE-ben 
meghatározott napi létszámának a gazdálkodási évre vonatkozó átlaga és 

• a támogatási határozat 1. melléklete szerinti jogosult ÁE értékek  
 
közül az alacsonyabb. 
 
2) pont 
 
A nyilatkozattal a kérelmező a természetes körülmények biztosítására vonatkozó 
kötelezettségvállalás tekintetében igényelt legeltetett állatlétszám ÁE-ben kifejezett értékét 
jelenti be.  
 
Igényelt legeltetett ÁE rovat:  
 
Az „Igényelt legeltetett ÁE értéke” rovatot abban az esetben kérjük kitölteni, 
amennyiben a kérelmező támogatási határozata alapján az adott tenyészet tekintetében 
a természetes körülmények biztosítása kötelezettségvállalásra vonatkozó támogatási 
jogosultsággal rendelkezik (a támogatási határozatának 1. számú mellékletében szereplő 
elfogadott kiadási tételek között szerepel a „természetes körülmények biztosítása” 
megnevezésű tétel). 
 
A rovatban a legeltetési időszakban a kifizetési kérelem D4503-01- Legelőterület betétlapján 
az adott tenyészetkódhoz tartozóan megjelölt, a támogatási rendelet előírásainak megfelelő 
legelőterületen a 2013/2014. gazdálkodási évben legeltetett támogatható állatok 
állategységben kifejezett átlagos létszámát kell feltüntetni. 
 
Amennyiben támogatási határozata alapján az adott tenyészet tekintetében nem rendelkezik a 
természetes körülmények biztosítása kötelezettségvállalásra vonatkozó támogatási 
jogosultsággal, kérjük a rovatot kitöltetlenül hagyni. 
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2013/2014. gazdálkodási évben a támogatás alapját 
képező ”legeltetett jóváhagyott ÁE” értékét az MVH az ügyfél kifizetési kérelmében 
szereplő „igényelt legeltetett ÁE” figyelembevételével, a támogatási rendelet 23. §-a alapján, 
az alábbi módon határozza meg: 
 
A „jóváhagyott legeltetett ÁE” 

• a 2013/2014. gazdálkodási évre vonatkozó kifizetési kérelemben igényelt legeltetett 
ÁE; 

• a támogatási rendelet 23. § (5) és (6) bekezdéseinek megfelelő összes legelőterületen a 
maximális 1,8 ÁE/ha maximális legelőterhelés mellett legeltethető állatlétszám ÁE-
ben kifejezett értéke; 

• a támogatási határozat 1. melléklete szerinti jogosult legeltetett ÁE érték 
 

közül a legalacsonyabb. 
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4. Tartási helyek azonosítása  
 
A tartási hely rovatokba írja be azoknak a tartási helyeknek a TIR nyilvántartás szerinti 
azonosítószámát, ahol az Azonosítási információ/Tenyészetkód rovatban megjelölt 
tenyészetében lévő támogatható állatokat tartja.  
  
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adott támogatott tenyészet vonatkozásában új tartási 
helyek bevonására – a teljes gazdálkodási évre vonatkozóan – a tartási helynek 
legkésőbb a kifizetési kérelemben történő bejelentésével kerülhet sor. Új tartási hely 
bevonása esetén – amennyiben annak bejelentése nem történt meg a kifizetési kérelem 
benyújtását megelőzően – kérjük a D4510-01 jelű nyomtatványt kitölteni! 
Ha az új tartási hely a kifizetési kérelemben feltüntetésre kerül, de az új tartási hely bevonását 
a kérelmező a D4510-01 jelű nyomtatványon nem jelenti be, és bejelentési kötelezettségének 
hiánypótlásként sem tesz eleget, akkor az érintett tartási hely az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás részletes 
feltételeiről szóló többször módosított 18/2011. (III. 9.) VM rendelet (a továbbiakban: a 
18/2011. (III.9) VM rendelet 6. §(1) bekezdése szerinti állatsűrűségi feltételnek történő 
megfelelés ellenőrzésekor nem vehető figyelembe. 
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 IV.  Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 

Kifizetési kérelem - Legelőterület betétlap 
D4503-02 

3. számú melléklet 
 
1. Betétlap iratkódja  
 
Kérjük, a betétlap felső részében látható vonalkód mezőbe ne írjon, azt a Hivatal tölti ki!  
 
2. Azonosítási információ  
 
Az Ügyfél-azonosító rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél regisztrációs igazolásán, 
vagy az „Igazolás nyilvántartásba vett adatokról” című igazoláson szereplő 10 jegyű 
azonosító számot!  
 
Az Ügyfél neve rubrikában vállalkozás esetén kérjük adja meg vállalkozása nevét, 
természetes személy esetén a saját nevét kérjük feltüntetni!  
 
A Tenyészetkód rovatba kérjük írja be azt a TIR szerinti tenyészetkódot, amelyhez adott 
tartási helyen lévő legelőterületeket kívánja szerepeltetni. Felhívjuk szíves figyelmét arra 
vonatkozóan, hogy kizárólag 1 tenyészetkód adható meg 1 Legelőterület betétlapon!  
A tenyészetkód nem azonos a tartási hely TIR azonosítójával.  
 
 
3. Legelőterületek adatai  
 
Ebben a blokkban kell megadni a támogatható állatok legeltetésére használt területre 
vonatkozó adatokat.  
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy  

� Legelőnek minősül a támogatási és kifizetési kérelemben bejelentett azon terület, 
amely a földhasználati nyilvántartásban önállóan rét, gyep, legelő művelési ágon 
szerepel, valamint az árok, az út, a községi mintatér, a major és kivett major, ha a rét, a 
gyep, vagy a legelő művelési ággal együtt szerepel. 
 

� A kérelmek elbírálásakor az MVH csak azokat a területeket veszi figyelembe, amelyek 
a kifizetési kérelem benyújtásának évét megelőző évben benyújtott egységes 
területalapú támogatási kérelmen „állandó legelő (legeltetett)”, „egyéb gyep 
(legeltetett)”, vagy fásított rét-legelő” hasznosítással bejelentett területek.  
 

� A Legelőterület adatai között egy blokkazonosító csak akkor szerepelhet több sorban, 
ha az adott blokkazonosítóval jelölt területhez több helyrajzi szám is tartozik. A Ssz. 
rovatban a legelőterületeket folyamatos sorszámmal kell ellátni (kérjük, hogy az 
elsőként feltüntetett legelőterületet 1-es sorszámmal jelölje). Amennyiben egy 
Legelőterület betétlap nem elegendő az összes legelő adatainak feltüntetésére, akkor 
további betétlapo(ka)t kell kitölteni, melye(ke)n a legelőket az előző betétlapon 
szereplő számozást folytatva kérünk sorszámozni a Ssz. rovatban. (A kérelmek 
feldolgozása során ez segíti az ügyintézőt kérelme hatékonyabb kezelésében.)  
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� A kérelemben bejelentett legelőterület nagysága nem haladhatja meg a kifizetési 
kérelem benyújtásának évét megelőző évében (azaz például a 2014-ben benyújtott 
kifizetési kérelem esetén a 2013-as évben) benyújtott egységes területalapú támogatási 
kérelmen „állandó legelő (legeltetett)”, „egyéb gyep (legeltetett)”, vagy fásított rét-
legelő” hasznosítással bejelentett területek összegét.  

 
� Ha a kifizetési kérelem benyújtásának évét megelőző évben benyújtott egységes 

területalapú támogatási kérelemben megadott blokkazonosítóban változás következik 
be, akkor azt az MVH által rendszeresített nyomtatványon be kell jelenteni legkésőbb 
a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg.  

 
� Ha a Legelőterület betétlapon szereplő blokkazonosító nem egyezik meg az MVH 

nyilvántartása szerinti blokkazonosítóval, akkor az MVH adategyeztetésre 
szólítja fel az állattartót. 

 
 
A Tartási hely azonosítója rovatban azt a kérelmezett tenyészethez tartozó, TIR szerinti 
tartási hely azonosítót kell megadni, ahol a legeltetett támogatható állományt a gazdálkodási 
évben tartotta. 
 
A Blokkazonosító – Benyújtás évét megelőző évben rovatban annak a fizikai blokknak a 
blokkazonosítóját kell megadnia, amelyen az adott legelőterület elhelyezkedik és a kifizetési 
kérelem benyújtásának évét megelőző évben az egységes területalapú támogatásban 
támogatható területként nyilvántart Hivatalunk. Például a 2014-ben benyújtott kifizetési 
kérelemnél a 2013. évi egységes területalapú támogatási kérelem benyújtásakor érvényes 
blokkazonosítókat, a 2015-ben benyújtott kifizetési kérelemnél a 2014. évi egységes 
területalapú támogatási kérelem benyújtásakor érvényes blokkazonosítókat, a 2016-ban 
benyújtott kifizetési kérelemnél a 2015. évi egységes területalapú támogatási kérelem 
benyújtásakor érvényes blokkazonosítókat. A blokkazonosító(ka)t a megfelelő 
blokktérkép(ek)ről olvassa le!  
 
Figyelem! A Blokkazonosító – Benyújtás évében rovatban annak a fizikai blokknak a 
blokkazonosítóját kell megadnia, amelyen az adott legelőterület a kifizetési kérelem 
beadásakor elhelyezkedik. Mivel a jogcímhez tartozó kifizetési kérelemben az utolsó 
gazdálkodási évet vizsgáljuk (május 1-től április 30-ig terjedő időszakot), a rovatot csak 
abban az esetben kell kitölteni, ha a gazdálkodási évben a blokkazonosító megváltozott. 
(Vagyis a 2014-ben benyújtásra kerülő kifizetési kérelemben a 2013-2014 gazdasági évben, 
ha változás következett be; a 2015-ben benyújtásra kerülő kifizetési kérelemben a 2014-2015 
gazdasági évben, ha változás következett be; a 2016-ban benyújtásra kerülő kifizetési 
kérelemben a 2015-2016 gazdasági évben, ha változás következett be.) A blokkazonosító(ka)t 
kérjük a megfelelő blokktérkép(ek)ről leolvasni!  
 
A Helyrajzi szám rovatot kérjük értelemszerűen kiölteni (az első rovatban a helységnevet, a 
második rovatban a hrsz. szám kódot kell megadni).  
 
A Legelő mérete rovatban kérjük, hektárban kifejezve, két tizedes jegy pontossággal adja meg 
azt a területet, amelyen az egyes blokkazonosító-hrsz. adatokkal azonosított legelő(kö)n a 
kifizetési kérelmében megjelölt állatlétszámot (igényelt legeltetett ÁE) legeltette a 2013. 
május 1. – 2014. április 30. gazdálkodási évben. 



10 / 18 
 

 
 

 

V. Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 
Kifizetési kérelem - Ellátó állatorvos igazolása 

D4505-03 
4. számú melléklet 

 
A nyomtatványt abban az esetben kell kitölteni, ha a kérelmező az adott tenyészet 
vonatkozásában a paraziták elleni kötelezettségvállalásra vonatkozó támogatási 
jogosultsággal rendelkezik. 
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy egy D4505-03 nyomtatványon kizárólag egy 
tenyészetkód adható meg! A paraziták elleni védekezés megtörténtét az adott 
tenyészethez tartozó összes tartási helyre vonatkozóan, teljes körűen igazolni kell!  
 
Amennyiben a tenyészethez tartozó tartási helyeken több ellátó állatorvos felügyeli az 
állatállományt, úgy ellátó állatorvosonként külön „D4505-03 – Ellátó állatorvos igazolása” 
betétlapot (4. számú melléklet) kell kitölteni. 
 
1. Nyomtatvány iratkódja 
 
Kérjük, a nyomtatvány felső részében látható vonalkódot tartalmazó mezőbe ne írjon, azt a 
Hivatal tölti ki! 
 
2. Azonosítási információ 
 
Az Ügyfél-azonosító rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél regisztrációs igazolásán, 
vagy az „Igazolás nyilvántartásba vett adatokról” című igazoláson szereplő 10 jegyű 
azonosító számot!  
 
Az Ügyfél neve rovatba természetes személy esetén írja be az ügyfél saját nevét! Vállalkozás 
esetén adja meg a vállalkozás nevét! 
 
A Tenyészetkód rovatba írja be az ellátó állatorvos által felügyelt tenyészet TIR-ben 
kiadott tenyészetkódját. A tenyészetkód nem azonos a tartási hely TIR azonosítójával. 
 
3. Tartási helyek azonosítása 
 
A tartási hely rovatokba írja be az ezen a betétlapon megadott tenyészethez tartozó tartási 
helyek TIR-ben nyilvántartott tartási hely azonosítóját. A tartási hely TIR-azonosítója nem 
azonos a tenyészetkóddal. Kérjük, hogy kizárólag olyan tartási helyeket tüntessen fel, 
amelyek a TIR adatbázisban a fent megadott tenyészetkódhoz kapcsolódnak. Nem vonhatók 
be a támogatásba azok a tartási helyek, amelyek nem a megadott tenyészethez kapcsolódnak! 
 
4. Ellátó orvos azonosítása 
 
Az ellátó állatorvos kamarai tagsági számát írja be a mezőbe. 
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5. Igazolás 
 
Kérjük, figyelmesen olvassa el az igazolás szövegét! Kérelmét csak akkor írja alá és nyújtsa 
be, ha az igazolás szövegével egyetért! 
 
6. Kitöltési dátum és aláírás 
Az ellátó állatorvos tüntesse fel a kitöltés dátumát, és írja alá a nyomtatványt az ellátó 
állatorvos aláírása rovatban! 
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VI.  Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 
Tenyészet összevonás bejelentő lap 

D4511-01 
5. számú melléklet 

 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatási időszak alatt a tenyészetek a teljes gazdálkodási 
évre vonatkozóan összevonhatóak. A változást a támogatási rendelet 4/B §. (1) bekezdése 
alapján az erre rendszeresített „D4511-01 – Tenyészet összevonás bejelentő lap”-on (5. számú 
melléklet), legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg kell bejelenteni.  
 
A bejelentő lapot postai úton kell az MVH – Intervenciós Intézkedések Igazgatósága (1476 
Budapest Postafiók 407.) címére eljuttatni. 

 
A támogatási rendelet 4/B. § (2) bekezdése értelmében tenyészetek összevonásának minősül, 
ha a TIR-ben: 
a) két vagy több támogatott tenyészetet új tenyészetkód alatt vontak össze,  
b) két vagy több támogatott tenyészetet az egyik támogatott tenyészetkód alatt vontak össze,  
c) egy vagy több támogatott tenyészetet egy vagy több nem támogatott tenyészettel új 
tenyészetkód alatt vontak össze,  
d) egy vagy több támogatott tenyészetet egy vagy több nem támogatott tenyészettel az egyik 
támogatott tenyészetkód alatt vontak össze.  
 
A tenyészetek összevonását követően létrehozott tenyészetek esetén kizárólag a támogatott 
tenyészetek jogosult ÁE értékei kerülnek összesítésre és figyelembe vételre 
korcsoportonként. 

 
Példák:  

 
1. Amennyiben a 2013. május 1. és 2014. április 30. közötti gazdasági évre vonatkozó 

változás legkésőbb 2014. június 30-ig jelenthető be, vagy önállóan benyújtott változás 
bejelentő lapon, vagy a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg benyújtott változás 
bejelentő lapon. Amennyiben 2014. június 30. után kerül benyújtásra változás bejelentő 
lap, akkor az azon szereplő változás a 2014. május 1. és 2015. április 30. közötti 
gazdasági évre vonatkozóan kerül figyelembe vételre. 

2. Amennyiben a 2014. május 1. és 2015. április 30. közötti gazdasági évre vonatkozó 
változás legkésőbb 2015. június 30-ig jelenthető be, vagy önállóan benyújtott változás 
bejelentő lapon, vagy a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg benyújtott változás 
bejelentő lapon. Amennyiben 2015. június 30. után kerül benyújtásra változás bejelentő 
lap, akkor az azon szereplő változás a 2015. május 1. és 2016. április 30. közötti 
gazdasági évre vonatkozóan kerül figyelembe vételre. 

3. Amennyiben a 2015. május 1. és 2016. április 30. közötti gazdasági évre vonatkozó 
változás legkésőbb 2016. június 30-ig jelenthető be, vagy önállóan benyújtott változás 
bejelentő lapon, vagy a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg benyújtott változás 
bejelentő lapon.  
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1. Nyomtatvány iratkódja 
 
Kérjük, a betétlap felső részében látható vonalkód és a betétlap iratkódja mezőkbe ne írjon, 
azt a Hivatal tölti ki!  
 
2. Azonosítási információ  
 
Az Ügyfél-azonosító rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél regisztrációs igazolásán, 
vagy az „Igazolás nyilvántartásba vett adatokról” című igazoláson szereplő 10 jegyű 
azonosító számot!  
 
Az Ügyfél neve rovatban vállalkozás esetén kérjük, adja meg vállalkozása nevét, természetes 
személy esetén a saját nevét kérjük feltüntetni!  
 
3. Változással érintett tenyészetek: 
 
- Összevonással érintett tenyészetek 
 

Az adott mező(k)ben kérjük feltüntetni  az összevonásra kerülő tenyészetkódokat.  
 
- Összevonás időpontja: 
 

Ebben a mezőben kérjük feltüntetni a tenyészetkód összevonással érintett tenyészetek 
esetében a változás időpontját. A feltüntetett időpontnak meg kell egyeznie a TIR-ben a 
tenyészetre vonatkozóan nyilvántartott adatokkal. 

 
- Összevonást követően létrejött tenyészet: 
 

Ebben a mezőben kérjük feltüntetni az összevonást követően létrejött, az adott 
gazdálkodási évben figyelembe vehető új tenyészetet.  

 
- A megváltozott adatokat igazoló NÉBIH iratok megnevezése és iktatószáma: 
 

Kérjük, hogy ebben a rovatban a változás megtörténtét igazoló „Tenyészet igazoló lap” 
jobb felső sarkában található iktatószámot, vagy az összevonás jóváhagyását igazoló 
határozat számát tüntesse fel, amennyiben az rendelkezésre áll. (Nem kötelező kitölteni.) 

 
4. Kitöltési dátum és aláírás 
 

Kérjük, tüntesse fel a kitöltés dátumát, és írja alá a főlapot! Felhívjuk figyelmét arra, hogy 
cégek esetében cégszerű aláírás szükséges. Az „Aláíró neve” mezőt kérjük olvashatóan 
nyomtatott nagy betűkkel kitölteni. 
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VII.  Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 
Tartási hely változás bejelentő lap 

D4510-01 
6. számú melléklet 

 
A nyomtatványt abban az esetben kérjük kitölteni, amennyiben a támogatott tenyészetekhez a 
támogatási kérelemben megjelölt tartási helyek mellé és/vagy helyett az ügyfél új tartási 
helyet kíván bevonni. A tartási hely változásról az ügyfél a támogatási rendelet 4/B § (1) 
bekezdése alapján legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásáig köteles a hivatalt tájékoztatni. 
Egy tartási hely változás bejelentőn csak egy tenyészetet lehet feltüntetni. Ha több 
tenyészetnél történt tartási hely változás, akkor minden egyes tenyészetre külön változás 
bejelentő lapot kell kitölteni. A bejelentő lapot postai úton kell az MVH – Intervenciós 
Intézkedések Igazgatósága (1476 Budapest Postafiók 407.) címére eljuttatni. 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy: 
- a támogatási rendelet 6.§ (2) bekezdése értelmében az állatsűrűségi feltétel teljesülésének 

megállapításához az ENAR nyilvántartásban szereplő, az adott gazdálkodási évben a 
tenyészetben lévő tejtermelő szarvasmarhák ÁE-ben meghatározott éves átlagának, és  

a) kötetlen tartás esetén az istállóknak és a nyitott állattartó létesítményeknek, vagy  
b) kötött tartás esetén az istállóknak a TIR rendelet szerint az érintett gazdálkodási év 

első napján nyilvántartott területének értékét két tizedes jegyre történő kerekítéssel 
kell figyelembe venni. 

- a támogatási rendelet 4.§ (1) bekezdése szerint, ha a tartási helyek valamelyikén előfordul 
a kötött tartás, akkor úgy kell tekinteni, hogy a teljes tenyészetben kötött tartást 
folytatnak. 

- a támogatási rendelet 4.§ (3) bekezdés szerint a támogatási időszak alatt az állattartó nem 
térhet át kötetlen tartási módról kötött tartási módra. 

- a támogatási rendelet 4/A. § szerint az adott támogatott tenyészet vonatkozásában a teljes 
gazdálkodási évre vonatkozóan új tartási helyek bevonására legkésőbb a tartási helyeknek 
a kifizetési kérelemben való bejelentésével kerülhet sor. 

- a tartás módjának megadása szükséges az állatsűrűségi feltétel teljesülésének 
megállapításához, így hibás, vagy hiányos kitöltés esetén, ha ügyfél adategyeztetési 
felszólítás ellenére sem nyilatkozik a tartás módjáról, a tartási helyet a tenyészet 
vonatkozásában nem lehet figyelembe venni 

 
1. Nyomtatvány iratkódja 
 
Kérjük, a főlap felső részében látható vonalkód mezőbe ne írjon, azt a Hivatal tölti ki!  
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2. Azonosítási információ  
 
Az Ügyfél-azonosító rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél regisztrációs igazolásán, 
vagy az „Igazolás nyilvántartásba vett adatokról” című igazoláson szereplő 10 jegyű 
azonosító számot!  
 
Az Ügyfél neve rovatba természetes személy esetén írja be saját nevét! Vállalkozás esetén 
adja meg vállalkozása nevét!  
 
A Tenyészetkód rovatba írja be annak a kérelmezett – és a támogatási határozatában 
jóváhagyott – tenyészet TIR (Tenyészet Információs Rendszer) nyilvántartás szerinti 
tenyészetkódját, melyre vonatkozóan a tartási hellyel kapcsolatos változást be kívánja 
jelenteni.  
Egy bejelentő lapon csak egy tenyészetre vonatkozóan lehet változást bejelenteni. Ha a 
változás több tenyészetet is érint, akkor minden egyes tenyészetre külön változás bejelentő 
lapot kell benyújtani. 
Amennyiben nem ismeri a tartási hely TIR azonosítóját, akkor kérjük, hogy forduljon az 
ENAR ügyfélszolgálathoz (tel: 06-1-3463-486), vagy a Megyei Kormányhivatal 
Állategészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Igazgatóságához, ahol a szükséges 
információt az Ön rendelkezésére bocsátják.  
 
3. Változással érintett tartási helyek 
 
Ebben a mezőben tüntesse fel a változással érintett Tartási hely(ek) TIR nyilvántartás szerinti 
tartási hely azonosítóját.  
 
A Tartás módjánál X-szel jelölje a tartás módját, amely kötött, vagy kötetlen lehet. (A 
támogatási rendelet alapján a tartás módja a támogatási időszak alatt nem változtatható 
kötetlenről kötöttre, illetve amennyiben a tenyészet tartási helyeinek bármelyikén kötött tartás 
folyik, a teljes tenyészetet kötött tartásúnak kell tekinteni.) Értelemszerűen csak az egyik fajta 
tartási mód jelölendő be, a rovat kitöltése kötelező.  
 
A Változás mezőben az Új, vagy a Megszűnt cellát X-szel jelölje. Ha a megjelölt tartási hely a 
tenyészet vonatkozásában a támogatási kérelemben nem szerepelt, vagy azt korábban még 
nem jelentette be a Hivatalhoz tartási hely változás bejelentő lapon, akkor Új-ként kell 
megjelölni. Ha a tartási helyen megszünteti a támogatott tenyészetben tartott állatok 
elhelyezését, akkor Megszűnt-ként kell megjelölni. 
 
A Változás időpontja mezőbe a tenyészet vonatkozásában a bevonás, vagy kivezetés 
időpontját kell feltüntetni. Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatási rendelet alapján új tartási 
hely bevonására a teljes gazdasági évre vonatkozóan van lehetőség, de ez legkésőbb a 
kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezhető. 
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Példa: a 2013. május 1. és 2014. április 30. közötti gazdasági évre vonatkozó változás 
legkésőbb 2014. június 30-ig jelenthető be: vagy önállóan benyújtott változás bejelentő 
lapon, vagy a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg benyújtott változás bejelentő 
lapon.  
 
Amennyiben 2014. június 30. után kerül benyújtásra változás bejelentő lap, akkor az azon 
szereplő változás a 2014. május 1. és 2015. április 30. közötti gazdasági évre vonatkozóan 
kerül figyelembe vételre. 
 
4. Megjegyzés 
 
Ebben a mezőben kifejtheti a változást, illetve annak okát, körülményeit.  
 
5. Kitöltési dátum és aláírás 
 
Tüntesse fel a kitöltés dátumát, és írja alá a főlapot! Felhívjuk figyelmét arra, hogy cégek 
esetében cégszerű aláírás szükséges. Az Aláíró neve mezőt kérjük olvashatóan nyomtatott 
nagy betűkkel kitölteni. 
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VIII.  Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 
Kifizetési kérelem - Családi gazdaság betétlap 

D4509-01 
7. számú melléklet 

 
 
A nyomtatványt abban az esetben kérjük kitölteni, ha a támogatásban részt vevő ügyfél 
természetes személy családi gazdaság tagja, és a támogatásban rendelkezik természetes 
körülmények biztosítására vonatkozó kiegészítő támogatással. A nyomtatvány megkönnyíti a 
közösen használt legelőterületekhez kapcsolódó földhasználati jog vizsgálatát azokban az 
esetekben, mikor a földhasználat nem az ügyfél, hanem a családi gazdaság valamely egyéb 
tagja nevén került a földhivatalhoz bejegyzésre.  
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy családi gazdálkodás esetén a természetes körülmények 
biztosítására vonatkozó kötelezettség teljesítésekor a családi gazdaságok létrehozásáról, 
nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. 
(XII. 30.) Korm. rendelet 3. § a) pontja alapján a családi gazdálkodó nevére bejegyzett 
földhasználat esetén a teljes családi gazdálkodás részére beszámítható a legelőterület. 
 
1. Betétlap iratkódja 
 
Kérjük, a főlap felső részében látható vonalkód mezőbe ne írjon, azt a Hivatal tölti ki!  
 
2. Azonosítási információ  
 
Az Ügyfél-azonosító rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél regisztrációs igazolásán, 
vagy az „Igazolás nyilvántartásba vett adatokról” című igazoláson szereplő 10 jegyű 
azonosító számot!  
 
Az Ügyfél neve rovatba természetes személy esetén írja be saját nevét! Vállalkozás esetén 
adja meg vállalkozása nevét!  
 
A Tenyészetkód rovatba írja be annak a kérelmezett – és a támogatási határozatában 
jóváhagyott – tenyészet TIR nyilvántartás (Tenyészet Információs Rendszer) szerinti 
tenyészetkódját melyre vonatkozóan a legelőterületek közös használatúak. 
Amennyiben ezt az azonosító számot nem ismeri, akkor kérjük, hogy forduljon az ENAR 
ügyfélszolgálathoz (tel: 06-1-3463-486), vagy a Megyei Kormányhivatal Állategészségügyi 
és Élelmiszerlánc-biztonsági Igazgatóságához, ahol a szükséges információt az Ön 
rendelkezésére bocsátják.  
Egy betétlapon egy tenyészethez tartozó legelőterületeket kell felsorolni. Amennyiben több 
tenyészetre vonatkozóan rendelkezik a családi gazdaság közös használatában lévő 
legelőterületekkel, minden egyes tenyészetre külön D4509-01 betétlapot kell kitölteni. 
 
3. Családi gazdaság tagjai 
 
Ebben a mezőben sorolja fel a családi gazdaság tagjait. Az adatok közt fel kell tüntetni a tag 
nevét, születési idejét, anyja nevét és az MVH által kiadott ügyfél-azonosítóját, ha van. 
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4. Közösen használt legelőterület és a földhasználati joggal rendelkező családtag neve 
 
A Helységnév rovatban a legelőterület helyrajzi számához tartozó településnevet kérjük 
feltüntetni. 
 
A Hrsz. kód mezőben a legelőterület helyrajzi számát kérjük feltüntetni. 
 
A Földhasználati joggal rendelkező családtag neve mezőbe annak a családtagnak a nevét 
kell feltüntetni, akinek az adott gazdálkodási évre vonatkozóan a legelőterületre bejegyezték a 
földhasználati jogot. A támogatási rendelet 3.§ (3) bekezdése alapján az állattartónak a 
legelőterületek vonatkozásában legalább az adott gazdálkodási évre (a teljes gazdálkodási 
évre) vonatkozóan földhasználati joggal kell rendelkeznie. Amennyiben egy helyrajzi számon 
több tag rendelkezik földhasználati joggal, azt külön sorokban szerepeltessék a földhasználati 
joggal rendelkező családtag megnevezésével. 
 
5. Kitöltési dátum és aláírás 
 
Tüntesse fel a kitöltés dátumát, és írja alá a főlapot! Felhívjuk figyelmét arra, hogy cégek 
esetében cégszerű aláírás szükséges. 
 


