
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
80/2014. (V. 20.) számú 

KÖZLEMÉNYE 

 

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és 

figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2014. évi finanszírozásának 

szabályairól szóló 50/2014. (IV. 29.) VM rendelet szerinti támogatás igényléséhez 

rendszeresített nyomtatványokról 

 

I. A pénzügyi hozzájárulás jogszabályi alapja 

 

Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és 

figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2014. évi finanszírozásának szabályairól 

szóló 50/2014. (IV. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján – figyelemmel a 

mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 

rendelkezéseire – a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), a 

megyei kormányhivatalok és a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség (a továbbiakban: 

MJKSZ) vissza nem térítendő pénzügyi hozzájárulást igényelhet a rendelet 2. §-ában 

meghatározott nemzeti programok keretében elvégzett bizonyos – a rendeletben meghatározott – 

szolgáltatások költségei tekintetében. 

 

II. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba 

vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási 

Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. 

(VII. 30.) MVH Közlemény rendelkezései irányadóak (elérési útvonal: 

http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1282013). 

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a kérelmek ügyintézését 

részben az ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt 

figyelmet arra, hogy az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplő adatai naprakészek 

legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek 

is.  

 

III. A pénzügyi hozzájárulás iránti kérelem benyújtása 

 

A pénzügyi hozzájárulás igénybevételéhez a rendelet 5. § (1) bekezdésében hivatkozott, a jelen 

közlemény 1. számú melléklete szerinti, B3060 jelű, „Pénzügyi hozzájárulás iránti kérelem” 

elnevezésű nyomtatványt 

 

postai úton a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához 

(postacím: 1476 Budapest 100., Pf. 407.) 

vagy személyesen a 

 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán 

(cím: 1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) 

 

http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1282013


kell benyújtani, az alábbiak szerint:  

 

A NÉBIH 

 

negyedévente egy alkalommal, a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig,  

- első alkalommal, 2014. I. negyedévére vonatkozóan 2014. május 30-ig  

 

nyújthatja be kérelmét: 

o a rendelet 7. § (2) bekezdése szerinti „szalmonellózis elleni védekezés - laboratóriumi 

vizsgálatok költségei”,  

o a rendelet 8. § (2) bekezdése szerinti „klasszikus sertéspestis elleni védekezés – 

laboratóriumi vizsgálatok költségei”,  

o a rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti „madárinfluenza elleni védekezés – laboratóriumi 

vizsgálatok költségei”,  

o a rendelet 10. § (3) bekezdése szerinti „TSE (BSE és súrlókor) - gyorstesztek, 

megerősítő- és diszkriminatív elsődleges molekuláris vizsgálatok költségei” 

alcélterületekre, valamint 

o a rendelet 11. §-a szerinti „veszettség elleni védekezés költségei” célterületre 

vonatkozóan, illetve 

 

félévente egy alkalommal, a tárgyfélévet követő hónap utolsó napjáig, 

- első alkalommal, 2014. I. félévére vonatkozóan 2014. július 31-ig 

 

nyújthatja be kérelmét: 

o a rendelet 7. § (4) bekezdés c) pontja szerinti „szalmonellózis elleni védekezés - 

hatósági mintavétel költségei” alcélterületre vonatkozóan. 

 

Az MJKSZ 

 

negyedévente egy alkalommal, a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig,  

- első alkalommal, 2014. I. negyedévére vonatkozóan 2014. május 30-ig 

 

nyújthatja be kérelmét: 

o a rendelet 10. § (2) bekezdése szerinti „TSE (BSE és súrlókor) - genotípus vizsgálatok 

költségei” alcélterületre vonatkozóan.  

 

A megyei kormányhivatalok 

 

havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig, 

- első alkalommal, január, február, március és április hónapokra vonatkozóan egyidejűleg 

 2014. június 16-ig 
 

nyújthatják be kérelmeiket: 

o a rendelet 7. § (4) bekezdés a) pontja szerinti „szalmonellózis elleni védekezés - 

felszámolás miatt keletkezett kár enyhítése”, és  

o a rendelet 7. § (4) bekezdés b) pontja szerinti „szalmonellózis elleni védekezés - 

oltóanyagok beszerzési költségei” alcélterületekre vonatkozóan, illetve 

  

félévente egy alkalommal, a tárgyfélévet követő hónap utolsó napjáig, 

- első alkalommal, 2014. I. félévére vonatkozóan 2014. július 31-ig  

 

nyújthatják be kérelmeiket: 



 

o a rendelet 7. § (4) bekezdés c) pontja szerinti „szalmonellózis elleni védekezés - 

hatósági mintavétel költségei”, 

o a rendelet 8. § (5) bekezdése szerinti „klasszikus sertéspestis elleni védekezés - 

mintavétel költségei” , és 

o a rendelet 9. § (4) bekezdése szerinti „madárinfluenza elleni védekezés - mintavétel 

költségei” alcélterületekre vonatkozóan. 

 

Pénzügyi hozzájárulás a végrehajtási időszakban – 2014. január 1-je és 2014. december 31-e 

között – pénzügyileg teljesített számlán, egyéb bizonylaton szereplő költségek általános forgalmi 

adó és egyéb adót nem tartalmazó összege után igényelhető. Igénylési alapként csak azon 

számlák és egyéb bizonylatok fogadhatóak el, amelyek teljesítési dátuma az adott végrehajtási 

időszakon belüli időpont, de, amelyek nem a pénzügyi hozzájárulás iránti kérelemben megjelölt 

tárgyidőszakot (hónap, negyedév, félév) követően keletkeztek. 

 

A „szalmonellózis elleni védekezés - oltóanyagok beszerzési költségei” alcélterület esetében a 

számlák, egyéb bizonylatok teljesítési dátuma a vakcina beadásának, illetve felhasználásának 

időpontja, a „szalmonellózis elleni védekezés - felszámolás miatt keletkezett kár enyhítése” 

alcélterület tekintetében pedig a felszámolás, illetve ártalmatlanítás időpontja. 

 

A „szalmonellózis elleni védekezés – hatósági mintavétel költségei” alcélterületnél a mintavétel 

költségei után pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a rendelet 7. § (8) bekezdése értelmében 

- a megyei kormányhivatal jogosult, ha a mintavételt a hatósági állatorvos végzi el, vagy 

- a NÉBIH jogosult, ha a mintavételt jogosult állatorvos elvégzi, és a jogosult állatorvos a 

mintavétel költségéről a NÉBIH részére állítja ki a számlát. 

 

Amennyiben a pénzügyi hozzájárulás iránti kérelem a benyújtási időszakot követően kerül 

benyújtásra, az MVH a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül végzéssel elutasítja.  

 

A pénzügyi hozzájárulás iránti kérelemhez csatolni kell a célterületenként külön-külön kitöltött, 

jelen közlemény 2. számú melléklete szerinti, B3061 jelű, „Összesítő kimutatás a kapcsolódó 

költségeket igazoló bizonylatokról” elnevezésű nyomtatványt. 

 

IV. A közlemény hatálya 

 

Jelen közlemény a kihirdetése (az MVH honlapján történő közzététele) napján lép hatályba. A 

közlemény hatályba lépésével egyidejűleg az egyes állatbetegségek és zoonózisok 

felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti 

programok finanszírozásának szabályairól szóló 73/2013. (IV. 30.) számú MVH Közlemény 

hatályát veszti. 

 

V. Kapcsolódó jogszabályok 

 

- Az állat-egészségügyi kiadásokról szóló 2009. május 25-i 2009/470/EK tanácsi 

határozat, 

 

- a tagállamok által 2014-re és az azt követő évekre benyújtott, egyes állatbetegségek és 

zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre 

irányuló éves és többéves programok, valamint az azokhoz nyújtott közösségi pénzügyi 

hozzájárulás jóváhagyásáról szóló 2013. november 29-i 2013/722/EU bizottsági 

végrehajtási határozat, 

 



- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény, 

 

- a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény, 

 

- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény, 

 

- az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és 

figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2014. évi finanszírozásának 

szabályairól szóló 50/2014. (IV. 29.) VM rendelet. 

 

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül 

fel, úgy minden  esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 

VI. További információ 

 

Az intézkedéssel kapcsolatos további információk megtalálhatóak az MVH honlapján 

(www.mvh.gov.hu), a „Támogatások / EU Belpiaci intézkedések / Egyéb / Állatbetegségek és 

zoonózisok felszámolásának támogatása” cím alatt, továbbá tájékoztatás kérhető az 

ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen. 

 

Budapest, 2014. május 19. 

 

 

 

Palkovics Péter 

                        elnök 


