
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
75/2014. (V.06.) számú 

 
KÖZLEMÉNYE 

 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását 

kísérő állatjóléti támogatás 2013/2014. gazdálkodási évére vonatkozó kifizetési kérelem 
benyújtás részletes feltételeiről 

 
Jelen közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat 

szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás részletes feltételeiről szóló többször 
módosított 18/2011. (III. 9.) VM rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet) alapján a 
tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2013/2014. gazdálkodási évére 
vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának részletes feltételeit határozza meg, valamint a 
kifizetés igényléséhez kapcsolódó nyomtatványokat rendszeresíti. 
 
I. 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 (elérési útvonal: 
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1282013) 
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. 
 
II. A kifizetési kérelmek benyújtásának feltételei 
 
Kifizetési kérelmet azok az ügyfelek nyújthatnak be, akik rendelkeznek a támogatási 
rendelet alapján benyújtott támogatási kérelemre hozott helyt adó, vagy részben helyt 
adó határozattal.  
 
A kifizetési kérelem benyújtásának alapvető feltétele: 

− az igénylő szervezet nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás, vagy 
adósságrendezés alatt, 

− természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási 
eljárás alatt. 

 
Amennyiben az ügyfél szervezet csőd-, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési 
eljárás alatt, illetve ha természetes személy gazdálkodási tevékenységével összefüggő 
végrehajtási eljárás alatt áll, akkor az MVH a kifizetési kérelmet elutasítja, valamint az ügyfél 
támogatáshoz való jogosultsága megszűnik, és az általa igénybe vett támogatás jogosulatlanul 
igénybe vett támogatásnak minősül. 
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A kifizetési kérelem benyújtásának további feltétele, hogy az ügyfél eleget tegyen az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 
igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a 
továbbiakban: EMVA Vhr.) vonatkozó előírásainak, valamint megfeleljen a támogatási 
rendelet előírásainak.  
 
Támogatás kizárólag a hivatkozott rendeletekben, valamint az egyéb vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott feltételek betartása mellett igényelhető. 
 
III. A kifizetési kérelem benyújtása 
 
A 2013/2014. gazdálkodási év a 2013. május 1. és 2014. április 30. közötti időszak. A 
2013/2014. gazdálkodási évre vonatkozó kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített, 
jelen közlemény mellékletében szereplő nyomtatványokon, postai úton, egy példányban  
 

2014. június 1. és június 30. között 
 
lehet benyújtani az MVH Központi Szervéhez, az MVH Intervenciós Intézkedések 
Igazgatósága részére (1476 Budapest Pf.: 407.). 
 
A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a kifizetési 
kérelmet saját érdekében tértivevényes ajánlott küldeményként adja fel. 
 
A hivatkozott benyújtási időszakban kérelmezőnként egy kifizetési kérelem nyújtható be. 
 
A kifizetési kérelmet és a csatolt mellékleteket szkennelésre alkalmas formában kell 
benyújtani, ezért kérjük, mellőzze a lapok összefűzését, összekapcsolását! 
 
 
Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kifizetési kérelmet, ha azt 

− nem a jelen közleményben erre rendszeresített nyomtatványon; 
− nem a megadott határidőben nyújtották be, 
− nem az igény érvényesítésére jogosult nyújtotta be, vagy 
− a kérelmező legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg sem jelenti be az 

ügyfél-nyilvántartási rendszerbe a fizetési számlaszámát, vagy  
− a kérelem főlapját a kérelmező nem hitelesíti eredeti aláírásával, illetve ha 

− a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 
törvény szerinti minősítő kód (KKV-kód) a kérelmező mulasztása miatt nem 
szerepel az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében nyilvántartott adatok között. 

 
 
IV. Változások bejelentése 
 
A változás(ok) MVH-hoz való bejelentése előtt javasolt az adatok(at) előzetesen a TIR és az 
ENAR nyilvántartásban módosítani.   
 
Tartási hely változás bejelentése: 
Az adott támogatott tenyészet vonatkozásában a teljes gazdálkodási évre vonatkozóan új 
tartási helyek bevonására legkésőbb a tartási helyeknek a kifizetési kérelemben való 
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bejelentésével kerülhet sor a Tartási hely változás bejelentő lapon (D4510-01) – 6. számú 
melléklet benyújtásával.  
 
Tenyészet összevonás bejelentése: 
A támogatási időszak alatt a tenyészetek a teljes gazdálkodási évre vonatkozóan 
összevonhatóak. A változást legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell 
jelenteni az MVH által rendszeresített nyomtatványon, a Tenyészet összevonás bejelentő 
lapon (D4511-01) – 5. számú melléklet. 
 
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.  
 
Blokkazonosító változás bejelentése: 
A természetes körülmények biztosítására vonatkozó kötelezettség vállalása esetén, 
amennyiben a legelőterületekhez kapcsolódó blokkazonosító változott, a változást a Tejágazat 
szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelem – Legelőterület betétlap 
(D4503-02) – 3. számú mellékleten kell bejelenteni a kifizetési kérelem benyújtásával 
egyidejűleg. 
 
 
 
 
V. A kifizetési kérelemcsomag tartalma  
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kifizetési kérelem nyomtatványai a korábbi évekhez 
képest módosultak. Kérjük, fokozott figyelmet fordítson arra, hogy kifizetési kérelmét a 
jelen közlemény mellékleteiben szereplő nyomtatványokon nyújtsa be! A nem megfelelő 
(pl. tavalyi évre rendszeresített) nyomtatványokon benyújtott kérelem érdemi vizsgálat 
nélkül elutasításra kerül. 
 
A kifizetési kérelem nyomtatványai:  

− Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelem – 
Főlap (D4507-02) – 1. számú melléklet 

− Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelem 
Betétlap (D4508-02) – 2. számú melléklet 

 
Kötelezően csatolandó mellékletek: 
Természetes körülmények biztosítására vonatkozó kötelezettség vállalása esetén:  

− Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelem – 
Legelőterület betétlap (D4503-02) – 3. számú melléklet 

Paraziták elleni védekezésre vonatkozó kötelezettség vállalása esetén: 
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− Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelem – az 
ellátó állatorvos igazolása arról, hogy a támogatási rendelet 10. § (1) bekezdésben 
meghatározott paraziták elleni védekezés a tartási helye(ke)n tartott 
szarvasmarhák vonatkozásában megtörtént (D4505-03) –  4. számú melléklet 

Tenyészetek összevonása esetén (a támogatási rendelet 4/B §-a értelmében): 
− Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás– Tenyészet összevonás 

bejelentő lap (D4511-01) – 5. számú melléklet  
Új tartási hely esetén (a támogatási rendelet 4/A §-a értelmében): 

− Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás– Tartási hely változás 
bejelentő lap (D4510-01) – 6. számú melléklet 

Családi gazdálkodás esetén: 
− Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelem – 

Családi gazdálkodás betétlap (D4509-01) – 7. számú melléklet 
 

 
Kérjük, hogy a nyomtatványok kitöltése előtt olvassa el a közlemény 10. számú 

mellékletében található Kitöltési útmutatót! 
 

 
A kifizetési kérelem nyomtatványai letölthetőek a www.mvh.gov.hu weboldal 
„Közlemények” vagy „Támogatások” című menüpontjából. 
 
VI. A kifizetési kérelem módosítása, hiánypótlás 
 
A kifizetési kérelem a benyújtási határidőn belül, legkésőbb 2014. június 30-ig módosítható. 
A módosításra a kifizetési kérelem nyomtatványok és mellékletei ismételt kitöltésével és 
benyújtásával van lehetőség. Ismételt beadás esetén az MVH minden esetben az utolsóként 
benyújtott kérelem adatait veszi figyelembe, és az alapján hozza meg a kifizethető támogatási 
összegre vonatkozó döntést. 
 
Abban az esetben, ha az ügyfél a kifizetési kérelmet hiányosan nyújtotta be, vagy abban olyan 
hiba fordul elő, amely az ügyfél közreműködése nélkül (nyilvánvaló hibaként) nem javítható, 
a kérelmezőt az MVH hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a hiánypótlást az ügyfél a 
hiánypótlásra nyitva álló határidőn túl nyújtja be, az a döntés meghozatalánál nem vehető 
figyelembe. 
 
VII. A kifizetési kérelmek elbírálása, a támogatás folyósítása 
 
Kifizetés a támogatási határozatban szereplő kötelezettségvállalások tekintetében, legfeljebb a 
támogatási határozat 1. számú mellékletében megállapított támogatható legnagyobb 
állatállomány ÁE-ben kifejezett értéke (jogosult ÁE) után folyósítható. 
 
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. 
A családi gazdaságra vonatkozó adatokat (a családi gazdaság tagjait, a közösen használt 
legelőterületeket és a földhasználati joggal rendelkező családtagok nevét) az MVH által 
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rendszeresített nyomtatványon legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg be 
kell jelenteni a Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2013/2014. 
gazdálkodási évre vonatkozó kifizetési kérelem – Családi gazdálkodás betétlap (D4509-01) – 
7. számú melléklet benyújtásával. 
 
A benyújtott kifizetési kérelemben foglaltak teljes körű adminisztratív ellenőrzésre kerülnek. 
A 2013/2014. gazdálkodási évre vonatkozóan kifizethető támogatási összeget az MVH a 
támogatási rendelet 23. §-ában előírt kérelembírálati eljárás során hozott, kifizetési 
kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozatban állapítja meg. A támogatás 
kifizetése a kifizetési kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozatban foglaltak 
alapján egy összegben, forintban történik. 
 
A 2013/2014. gazdálkodási évre vonatkozóan kifizethető támogatás az EMVA Vhr. 9. § (8) 
bekezdésében, valamint a 1913/2006/EK bizottsági rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében és 
a 11. cikkében foglaltak alapján, a 2014. január 1-jei, Európai Központi Bank árfolyamon 
(297,04 HUF/EUR) kerül átváltásra. 
 
Felhívjuk a figyelmet a paraziták elleni védekezésre vonatkozó kötelezettségvállaláshoz: 

-  a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás keretében a 
rovarmentesítési programban használható szerek listájáról szóló, az EMVA 
társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 30/2014. (IV.25.) Közleményére 

-  a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás keretében a harmadik 
gazdálkodási év során alkalmazható hatóanyagok és állatgyógyászati termékek 
listájáról szóló, az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 
34/2013. (IV. 23.) Közleményére   

-  a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás keretében a 
rovarmentesítési programban használható szerek listájáról szóló, az EMVA 
társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 35/2013. (IV. 23.) 
Közleményére   

 
 
VIII. Ellenőrzés 
 
Az MVH jogosult helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizni, hogy a kifizetési kérelemben 
foglalt adatok, tények, körülmények megfelelnek-e a valóságnak. A helyszíni ellenőrzések a 
kedvezményezett jogosultságára és kötelezettségvállalására, annak végrehajtására, az ezeket 
alátámasztó tények, eredeti, bizonyító erejű dokumentumok vizsgálatára terjednek ki. 
 
A kért iratokat az előzetes értesítés alapján lefolytatott helyszíni ellenőrzés kezdő időpontjára, 
egyéb esetben az erre vonatkozó felhívást követő munkanap kezdetén az ellenőrzést lefolytató 
szerv rendelkezésére kell bocsátani. 
 
Felhívjuk a figyelmet az MVH honlapján a főoldalon, a „Kiemelt linkek” menüben található 
Tájékoztatóra, mely az ÚMVP/NDP/HOP támogatások esetében végrehajtható helyszíni 
vizsgálatokról szól, valamint a Támogatások menüpont alatt a legördülő mezőkben Fő 
jogcímcsoportnál az EMVA, Al jogcímnél az EMVA II. tengely, és 2. Al jogcímnél a 
Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatást kijelölve a Támogatás részleteire 
kattintva a Támogatások fülön megtalálható Tájékoztatás a tejágazat szerkezetátalakítását 
kísérő állatjóléti támogatáshoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzésről szóló dokumentumra. 
  



6 
 

Jelen közlemény 8. számú melléklete részletes tájékoztatót tartalmaz a kötelezettségvállalások 
helyszíni ellenőrzésére vonatkozóan. 
 
Fentieken túl az MVH a támogatási rendeletben foglalt valamennyi feltétel teljesülését 
jogosult vizsgálni. 
 
 
IX. A közlemény kapcsolódó mellékletei 
 

− Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelem – Főlap 
(D4507-02) – 1. sz. melléklet; 

− Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelem – 
Betétlap (D4508-02) – 2. sz. melléklet; 

− Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelem – 
Legelőterület betétlap (D4503-02) – 3. sz. melléklet; 

− Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelem – Ellátó 
állatorvos igazolása (D4505-03) – 4. számú melléklet; 

− Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás – Tenyészet összevonás 
bejelentő lap (D4511-01) – 5. sz. melléklet; 

− Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás – Tartási hely változás 
bejelentő lap (D4510-01) – 6. számú melléklet; 

− Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelem – Családi 
gazdálkodás betétlap (D4509-01) – 7. számú melléklet; 

− Tájékoztató a kötelezettségvállalások helyszíni ellenőrzéséről – 8. számú melléklet; 
− Tájékoztató a központi költségvetésből, illetve az Európai Mezőgazdasági Garancia 

Alapból, az Európai Halászati Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból finanszírozott támogatások kedvezményezettjére vonatkozó információk 
nyilvánosságra hozataláról – 9. sz. melléklet; 

− Kitöltési útmutató – 10. számú melléklet; 
− Önellenőrzési lista – 11. számú melléklet. 

 
X. Kapcsolódó jogszabályok 

− a Tanács 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról;  

− a Bizottság 2006. december 15-i 1974/2006/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 
1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról;  

− a Bizottság 2011. január 27-i 65/2011/EK rendelete a vidékfejlesztési támogatási 
intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés 
végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó 
részletes szabályok megállapításáról; 

− a Bizottság 2006. december 20-i 1913/2006/EK rendelet az euróval kapcsolatos 
agromonetáris rendszernek a mezőgazdaságban való alkalmazására vonatkozó 
részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról 

− A Tanács 2005. június 21-i 1290/2005/EK rendelete a közös agrárpolitika 
finanszírozásáról; 

− a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 
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(MVH eljárási törvény); 

− a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CLX törvény;  

− az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;  

− az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény; 

− az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA), az Európai Halászati 
Alapból (EHA), valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (EMGA) 
támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli, ellenőrzési rendszerek 
kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet; 

− az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet; 

− a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV 
törvény; 

− az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet; 

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

− az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását 
kísérő állatjóléti támogatás részletes feltételeiről szóló 18/2011. (III. 9.) VM rendelet 
(támogatási rendelet); 

− a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos 
nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X.18.) FVM rendelet (TIR rendelet); 

− a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és 
Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet (ENAR 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; 

− a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a 
jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII.10.) 
FVM rendelet. 

− a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, 
valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 

 
XI. A közlemény hatálya 
 
Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba. Jelen közlemény hatályba lépésével 
egyidejűleg hatályát veszti az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat 
szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2012/2013. gazdálkodási évére vonatkozó 
kifizetési kérelem benyújtás részletes feltételeiről szóló 84/2013. (V. 17.) számú MVH 
közlemény.  
 
Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés 
merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
 
További információk a www.mvh.gov.hu, http://www.kormany.hu./hu/videkfejlesztesi-
miniszterium, illetve a http://eur-lex.europa.eu/hu/index.htm weboldalakon érhetők el. 
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Budapest, 2014. május 06. 
 
 
Palkovics Péter 
elnök 


