SEGÉDLET
a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges
N0409 számú „Kifizetési kérelem”
nyomtatvány helyes kitöltéséhez
Általános információ
1. A kifizetési kérelem benyújtása előtt célszerű ellenőrizni az MVH által utoljára visszaigazolt –
a nyilvántartásba vétel során az Egységes Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett –
adatokat, és az esetleges időközbeni adatváltozásokat (cím, fizetési számlaszám)
haladéktalanul be kell jelenteni.
2. A szükséges nyomtatványok a www.mvh.gov.hu weboldalról (Támogatások \ Nemzeti
támogatások \ Egyéb nemzeti támogatások \ Sertés állatjóléti támogatás elérési útvonalon)
tölthetők le. A nyomtatványok számítógéppel is kitölthetők, általános PDF olvasó programmal
(pl. Adobe Reader).
3. Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével vagy értelmezésével kapcsolatban bármilyen kérdés
merülne fel, tájékoztatás kérhető az MVH központi ügyfélszolgálatától (e-mail:
ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu, telefon: {06-1} 374-3603, {06-1} 374-3604).
Kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó információ
1. Benyújtási időszak, benyújtás helye és módja
A kifizetési kérelmet az N0409 számú „Kifizetési kérelem” nyomtatványon:
- teljes negyedévre vonatkozóan,
- kérelmezőnként egy alkalommal
- kizárólag postai úton,
a naptári negyedévet követő hónap utolsó napjáig kell benyújtani az MVH – ügyfél
lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes – megyei kirendeltségéhez.
Az MVH megyei kirendeltségek postacíme az MVH honlapján (a szövegre kattintva vagy a
www.mvh.gov.hu / Kirendeltségi ügyfélszolgálatok elérhetősége útvonalon) érhető el
Csak abban az esetben nyújtható be kifizetési kérelem az adott negyedév vonatkozásában,
amennyiben rendelkezik az érintett támogatási évre benyújtott támogatási kérelemre hozott
helyt adó/részben helyt adó döntéssel.
Felhívjuk figyelmét, hogy a benyújtási időszakokon kívül benyújtott kifizetési kérelmeket az
MVH érdemi vizsgálat nélkül kénytelen elutasítani a jogszabályi előírások alapján!
2. Benyújtandó dokumentumok köre
A hiánytalanul kitöltött, és aláírt nyomtatvány eredeti példánya
N0409 számú „Kifizetési kérelem” nyomtatvány.
Kötelezően csatolandó mellékletek:
a megyei kormányhivatal eredeti igazolása az állat-egészségügyi nyilvántartási
kötelezettségek igénylő általi teljesítéséről, állategészségügyi és állatvédelmi szabályok

igénylő általi betartásáról, továbbá az érintett tenyészet 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet
1. § (5) bekezdés szerinti létszámáról;
tenyésztésre értékesített tenyészkoca süldők esetében a tenyésztőszervezet eredeti
igazolása, valamint
amennyiben az igénylő
maga a sertéstartó, azaz alapanyag-termelő, úgy a sertés értékesítéséről szóló számla,
illetve felvásárlási jegy másolata (saját vágás esetén a vágás végrehajtását igazoló belső
bizonylat másolata).
bérhízlalást, bérnevelést végez, úgy:
- a bérhízlalásról, bérnevelésről szóló szerződés másolata;
- a bérhízlalásról, bérnevelésről szóló számla másolata;
- a bérhízlaltató, bérneveltető által kiállított, a sertés értékesítéséről szóló számla, illetve
felvásárlási jegy másolata (a bérhízlaltatónál, bérneveltetőnél végrehajtott saját vágás
esetén a vágás végrehajtását igazoló belső bizonylat másolatát, illetve a sertések leadásáról
szóló szállítóleveleket);
- a bérhízlaltató, bérneveltető eredeti nyilatkozata arról, hogy a bérhízlaló, bérnevelő
kérelméhez csatolt számlákon, felvásárlási jegyeken, belső bizonylatokon feltüntetett
állomány után kifizetési kérelmet nem nyújt be;
bérhízlaltatást, bérneveltetést végez, úgy:
- a bérhízlalásról, bérnevelésről szóló szerződés másolata;
- az általa kiállított, a sertés értékesítéséről szóló számla, illetve felvásárlási jegy
másolata (saját vágás esetén a vágás végrehajtását igazoló belső bizonylat másolatát);
- a bérhízlaló, bérnevelő eredeti nyilatkozata arról, hogy a bérhízlaltató, bérneveltető
kérelméhez csatolt számlákon, felvásárlási jegyeken, belső bizonylatokon feltüntetett
állomány után kifizetési kérelmet nem nyújt be.
Továbbá, az egyes jogcímeknél a 140/2007. (XI. 28.) FVM rendeletben külön-külön
meghatározott dokumentumok.
Kérjük, hogy a kifizetési kérelem nyomtatványának kitöltése előtt figyelmesen olvassa el
jelen segédletet és a vonatkozó 154/2015. (XII. 07.) számú MVH közleményt!
A nyomtatvány helyes kitöltésével elkerülhető, hogy hiánypótlásra legyen szükség.
Az N0409 számú „Kifizetési kérelem” nyomtatvány kitöltése
1.

Ügyfél-azonosítási információ

Ügyfél-azonosító: Írja be az MVH által kiadott, a nyilvántartásba vételről szóló igazoláson
szereplő 10 jegyű ügyfél-azonosítót!
Név: Ebbe a rovatba írja be a saját nevét, amennyiben természetes személyként (egyéni
vállalkozóként) nyújt be kifizetési kérelmet, vagy a vállalkozás (cég) nevét, amennyiben a
támogatási kérelmet az Ön által képviselt jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet

képviseletében nyújtja be! Az itt megadott névnek egyeznie kell az MVH ügyfélnyilvántartásában rögzített névvel.
2.

Kapcsolattartási információ

Ebbe az adatblokkba írhatja 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.
3.

Támogatási kérelem adata

Írja be az érintett támogatási évre benyújtott támogatási kérelemre hozott helyt adó vagy részben
helyt adó döntés vonalkódját (iratazonosítóját), amely a döntés első oldalának bal felső részében
található 10 jegyű szám.
4.

Tárgyidőszak

Itt az érintett tárgyidőszakot kell feltüntetni.
Pl. 2016. támogatási év, I. negyedéve.
A negyedévet a vágósertéseknek, illetve tenyészkoca süldőknek a számlán, felvásárlási jegyen
vagy belső bizonylaton feltüntetett értékesítési időpontja, amennyiben ez hiányzik, úgy a számla,
felvásárlási jegy vagy belső bizonylat teljesítésének időpontja határozza meg.
5.

Igénylő típusa

Ennél a pontnál kell megjelölni, hogy alapanyag-termelőként, bérhízlalóként/bérnevelőként, vagy
bérhízlaltatóként/bérneveltetőként igényli a támogatást. A megfelelő négyzetbe kell „X” jelet
tenni.
A rovat kitöltése kötelező, amennyiben nem szerepel „X” valamelyik négyzetben, akkor
hiánypótlásra felszólító végzés kerül kipostázásra!
6.

Tartási hely azonosító(k) és igényelt létszám

A kifizetési kérelem ezen pontjában kell tartási hely azonosító(k)ra lebontva megadni az igény
alapját képező sertés darabszámot, amely után az adott negyedév során támogatást kíván
igényelni!
Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatási kérelemben meg nem jelölt tartási helyre, illetve
tevékenységre (jogcímre) vonatkozó kifizetési igényt az MVH elutasítja!
Tartási hely azonosító: Írja be a tartási helyének a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel
kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM
rendelet szerinti Országos Adatbázisban szereplő azonosító kódját.
Igény alapját képező állatlétszám (db): Írja be a megyei kormányhivatal által kiadott igazolás
szerinti vágósertés/tenyészkoca süldő állatlétszámot (db).
Igény alapját képező állategység (ÁE): A vágósertés, a tenyészkoca süldő egyedenként 0,3

állategységnek felel meg. Az igény alapját képező állategység értékét a sertés darabszám 0,3-mal
történő szorzata adja meg, amelyet két tizedes jegy pontossággal kell megadni.
7.

Az igényelt támogatás

Fontos, hogy mind a 7 jogcímnél ki kell tölteni a rovatokat!
Amennyiben valamelyik jogcím vonatkozásában nem igényel támogatást, akkor jól láthatóan át
kell húzni, vagy nullával kell jelölni!
Igényelt mennyiség (állategység): Az igényelt állategységet írja be az igényelt állatlétszám
alapján (a vágósertés, a tenyészkoca süldő egyedenként 0,3 állategységnek felel meg), amelyet
két tizedes jegy pontossággal kell megadni.
Az „Igényelt mennyiség (állategység)” mezőben feltüntetett mennyiség nem haladhatja meg a 6.
pontban Tartási helyenként megadott „Igény alapját képező állategység (ÁE)” összesen értékét.
Igényelt támogatás összege (Ft): Írja be jogcímenként külön-külön „A támogatás mértéke
(Ft/állategység)” mezőben megadott mennyiségek és az „Igényelt mennyiség (állategység)”
rovatban feltüntetett értékek szorzatát, egész számra kerekítve.
A kifizetési kérelemben kizárólag a támogatási kérelemben megjelölt és a támogatási
kérelemre hozott döntésben jóváhagyott tartási helyre, illetve jogcímre vonatkozó igények
szerepelhetnek.
A támogatási kérelemben meg nem jelölt tartási helyre, illetve jogcímre vonatkozó kifizetési
igényt az MVH elutasítja.
8.

Nyilatkozatok

Kérjük, figyelmesen olvassa el a nyilatkozatokat.
9.

Kitöltési dátum és aláírás

Tüntesse fel a kitöltés helyét, dátumát, és írja alá a nyomtatványt!
Felhívjuk figyelmét arra, hogy cégek esetében cégszerű aláírás szükséges.
Aláírás nélkül vagy nem eredeti aláírással benyújtott kifizetési kérelem hiánypótlására nincs
lehetőség, a kifizetési kérelmet az MVH érdemi vizsgálat nélkül kénytelen elutasítani!
10.

Az állatállományt felügyelő kezelő állatorvos igazolása

A sertés állományt felügyelő állatorvos tüntesse fel a kitöltés helyét, dátumát, írja alá és
pecsételje le a rovatot!
Kizárólag eredeti aláírással és bélyegző lenyomattal ellátott igazolás fogadható el.
11.

Csatolandó mellékletek

Ebben a mezőben a csatolandó mellékletek felsorolását látja, amelynek részletes felsorolása a
154/2015. (XII. 07.) számú MVH Közlemény V. fejezetében található. Kérjük, figyelmesen
olvassa el és ezek alapján csatolja a szükséges mellékleteket.
A kifizetési kérelem csak a kötelező mellékletekkel együtt képezheti alapját a támogatás
kifizetésének.

Mielőtt a kifizetési kérelmet benyújtaná, bizonyosodjon meg arról, hogy minden Önre vonatkozó
rovatot kitöltött, és minden szükséges dokumentumot csatolt, továbbá minden kötelezően előírt
helyen aláírta a kérelmet!
Amennyiben a segédlet és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül fel,
úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak!
Az alábbiakban egy helyesen kitöltött kérelem példáját mutatjuk be, a kötelezően csatolandó
mellékletek nélkül.

