
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
72/2014. (IV. 30.) számú 

 
KÖZLEMÉNYE 

 
a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. 
(XI. 28.) FVM rendelet szerinti támogatások 2014. május 1-jétől történő igényléséről és 

a támogatás igénybevételéhez szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről 
 

 

I. A támogatás jogszabályi alapja 

 

A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 

28.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a baromfitartók a baromfitenyésztés 

során az előírásokon túlmutató kötelezettségvállalás ellentételezésére vissza nem térítendő 

támogatást vehetnek igénybe. 

 

II. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek  

 

Felhívjuk a baromfitartók figyelmét arra, hogy az ügyfél-nyilvántartásba vételre, valamint a 

nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségek 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 (amely elérhető a közlemény 

számára kattintva, vagy a következő elérési útvonalon: www.mvh.gov.hu / Főoldal / 

Ügyfélnyilvántartás) rendelkezései irányadóak. 

 

Az 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 támogatás igénybevételének feltételei, a támogatás mértéke 

 

A Rendelet alapján támogatást vehet igénybe az az igénylő, aki/amely  

 a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában: 

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

egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi 

XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerinti nyilvántartásba vételi 

kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem 

benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét a Törvény alapján 

vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben, 

o nem rendelkezik adók módjára behajtandó köztartozással vagy lejárt 

esedékességű adótartozással, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési 

halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,  

o egyéni vállalkozóként gazdálkodási tevékenységével összefüggésben nem áll 

végrehajtási eljárás alatt, 

o mezőgazdasági őstermelőként (családi gazdálkodóként) nem áll végrehajtási 

eljárás alatt,   

o nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, csődeljárás alatt, és 

o megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltétel követelményeinek. 
o nem minősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 

támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott nehéz helyzetben 

lévő vállalkozásnak, 
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 a tevékenységének megfelelő, az érintett termékpályán működő, olyan államilag 

elismert termelői csoport, BÉSZ, tenyésztő szervezet, terméktanács vagy szakmai 

szervezet tagja, amely nyitott tagsággal működik, 

 a támogatási kérelmemben megjelölt állatjóléti tevékenységeket a támogatási kérelem 

benyújtásától számított legalább öt éven át folytat, 

 valamennyi állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségnek eleget tesz, valamint 

betartja az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat és erről rendelkezik a megyei 

kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága 

igazolásával. 

 

A támogatás az igénylő által birtokon tartott, azaz a gazdasági esemény időpontjában még 

bennálló állományra igényelhető. 

 

Az állategység számítás módját baromfifajonként és hasznosítási irányonként állategyedekre 

vonatkozóan a következő táblázat – a Rendelet 1. számú melléklete – tartalmazza.  

 

 Baromfi megnevezése  Váltószám 

(ÁE/állat) 

 növendék csirke (vágócsirke)  0,0017 

 szabadtartásos csirke és gyöngyös  0,0017 

 házi tyúk  0,0200 

 pecsenyeliba  0,0050 

 növendék liba  0,0050 

 fiatal liba  0,0050 

 hízott liba  0,0067 

 pecsenyekacsa  0,0020 

 növendék kacsa  0,0033 

 hízott kacsa  0,0033 

 növendék pulyka  0,0067 

 

A támogatási összeg meghatározásánál a – darabszám és a táblázat alapján – kiszámított 

állategység számát kerekítés nélkül kell felhasználni! 

 

Az állategység kiszámításának alapja 

 

a) „a takarmány nem kívánatos anyagtartalma mentességének”, az „állati fehérje mentes 

takarmány használata”, valamint „a takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz 

biztosítása” támogatási jogcímeknél 

 a naposkori letelepítési állatlétszám, 

 házi tyúknál és növendék pulykánál az átminősítéskori állatlétszám, 

b) a „mechanikai sérülések megelőzése”, és a „kíméletes állatmozgatás és szállítás 

biztosítása” támogatási jogcímeknél, minden baromfifaj esetében a vágóhídra – az 

adott évben, január 1. és december 31. között – levágásra leadott állatlétszám. 

 

IV. A támogatási kérelmek benyújtása 

 

A támogatási kérelmet, 2014. II. negyedévében – azaz 2014. április 1-jén – illetve azt 

követően bekövetkezett gazdasági esemény vonatkozásában baromfi megnevezés-

csoportonként (baromfifaj és annak hasznosítási iránya) jelen közlemény 1. számú melléklete 

szerinti, N0395 számú ”Támogatási kérelem” nyomtatványon 

 

a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig 

 



az MVH – ügyfél lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes – megyei kirendeltségéhez 

kell benyújtani.  

 

Az MVH megyei kirendeltségek postacíme az MVH honlapján (a szövegre kattintva vagy az 

alábbi útvonalon www.mvh.gov.hu / Főoldal / AZ MVH-ról / Elérhetőségek) érhető el. 

 

Az N0395 számú támogatási kérelemhez csatolni kell minden esetben 

 a kezelő állatorvos igazolását, amely a naposkori letelepítés darabszámát és az 

átminősítéskori állatlétszámot, valamint annak időpontját tartalmazza; 

 az igénylő tevékenységének megfelelő, az érintett termékpályán működő, nyitott 

tagsággal rendelkező államilag elismert termelői csoport, Beszerzési és Értékesítő 

Szövetkezet, tenyésztő szervezet, terméktanács vagy szakmai szervezet igazolását 
arról, hogy az igénylő a tárgyévre vonatkozóan érvényes tagsággal rendelkezik; 

 az adott tárgyévben, az első igénylés alkalmával a területileg illetékes kormányhivatal 

élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának az 

állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségek, valamint az állategészségügyi és 

állatvédelmi szabályok betartásáról szóló, a tárgyévre vonatkozóan kiadott igazolását; 

 a Baromfi Termék Tanács (BTT) javaslatával és ellenjegyzésével ellátott szakmai 

ellenőrzési lapot (jelen közlemény 2. számú melléklete), amelyet az abban előírt 

dokumentumokkal együtt kell a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a BTT 

részére megküldeni (a támogatási kérelem késedelmes benyújtásának elkerülése 

érdekében) a tárgynegyedévek során folyamatosan, de legkésőbb a 

tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig. 

 

További, az egyes jogcímeknél a Rendeletben külön-külön meghatározott, a 

támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumok: 

 

„A takarmányok nem kívánatos anyagtartalma mentességének biztosítása” jogcím esetén: 

 a kezelő állatorvos igazolása arról, hogy az igénylő által felhasznált, akkreditált 

laboratóriumban egy alkalommal bevizsgáltatott – baromfi nevelő-, pulyka 

utónevelésnél nevelő, valamint befejező – táp megfelel a Rendeletben előírtaknak. 

 

„A mechanikai sérülés megelőzése” jogcím esetén: 

 a vágóhídnak és a felügyelő jogosult állatorvosnak az igazolása – amely tartalmazza 

a levágott baromfi darabszámát és vágásának időpontját –arról, hogy az igénylő által a 

vágóhídra leadott állatoknál a mellsérülést szenvedő állatok aránya állományonként 

nem haladta meg az 5%-ot; 

 a kezelő állatorvos igazolását – a Rendelet 6. számú melléklete szerint – az etetőre, 

az itatóra, az alomra, az istállóra, a kifutó felületre, és a termelő által vezetett mérési 

naplóban szereplő mikroklíma és fényerősség adatokra vonatkozó – a mellsérülés 

megelőzéséhez szükséges – feltételek teljesüléséről. 

 

„Kíméletes állatmozgatás és szállítás biztosítása” jogcím esetén: 

 a vágóhídnak és a felügyelő jogosult állatorvosnak az igazolása – amely tartalmazza 

a levágott baromfi darabszámát és vágásának időpontját – arról, hogy az igénylő által 

a vágóhídra leadott állatoknál a törött végtagú állatok aránya állományonként nem 

haladja meg az 5%-ot; 

 a kezelő állatorvos igazolása annak teljesítéséről, hogy az igénylő teljesíti a kíméletes 

állatmozgatás és szállítás Rendeletben előírt követelményeit. 

 

„Állati fehérje mentes takarmány használata” jogcím esetén: 
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 a kezelő állatorvos igazolása arról, hogy az igénylő által felhasznált, az akkreditált 

laboratóriumban, egy alkalommal bevizsgáltatott – baromfi nevelő-, házityúknál tojó-

I, pulyka utónevelésnél nevelő, valamint befejező – táp hallisztmentes. 

 

„A takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása” jogcím esetén: 

 a kezelő állatorvos igazolása arról, hogy az igénylő által használt víz a Rendelet 3. 

számú melléklete szerinti vizsgálatok, dokumentumok alapján megfelel a Rendeletben 

előírt feltételeknek. 

 

Jelen közlemény 3. számú mellékletében ajánlásként szerepel egy-egy, a kezelő állatorvos 

által kiállítandó igazolás-minta, illetve a 4. számú mellékletben a vágóhíd és a felügyelő 

jogosult állatorvos együttesen kiállítandó igazolás-minta. 

 

V. A közlemény hatálya 

 

Jelen közlemény 2014. május 1-jén lép hatályba. Jelen közlemény hatályba lépésével 

egyidejűleg a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 

139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet szerinti támogatás 2012. III. tárgynegyedévétől kezdődő 

igényléséről szóló 134/2012. (VIII. 17.) számú MVH közlemény hatályát veszti. 

 
VI. Kapcsolódó jogszabályok 
 

- 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; 

- a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. 

rendelet; 

- az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 

25.) Korm. rendelet;  

- a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 

139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet. 

 

 

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés 

merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
 

További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető. 

 

Budapest, 2014. április 30. 

 

 

Palkovics Péter 

      elnök 
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