SEGÉDLET
a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges
N0408 számú „Támogatási kérelem”
nyomtatvány helyes kitöltéséhez
Általános információ
1. A támogatási 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).

Támogatási kérelem benyújtására vonatkozó információ
1. Benyújtási időszak, benyújtás helye és módja
A támogatási kérelmet az N0408 számú „Támogatási kérelem” nyomtatványon
- kérelmezőnként,
- támogatási évenként
- egy alkalommal,
- kizárólag postai úton
december 7 – december 31. közötti időszakban
az MVH – ügyfél lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes – megyei kirendeltségéhez
kell benyújtani.
Az MVH megyei kirendeltségek postacíme az MVH honlapján (a szövegre kattintva vagy a
www.mvh.gov.hu / Kirendeltségi ügyfélszolgálatok elérhetősége útvonalon) érhető el.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben nem nyújt be, vagy esetleg határidőn túl kerülne
benyújtásra a támogatási kérelem, akkor az adott támogatási évre vonatkozóan NEM vehető
igénybe támogatás, tehát kifizetési kérelem benyújtására sem lesz jogosult!
Fenitek miatt, fokozott figyelmet kell fordítani a támogatási kérelem határidőben történő,
jogszabályi előírásoknak megfelelő benyújtására!

2. Benyújtandó dokumentumok
A hiánytalanul kitöltött, aláírt nyomtatvány eredeti példánya:
N0408 számú „Támogatási kérelem” nyomtatvány.
Kötelezően csatolandó mellékletek:
az állattartó telep fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági
és állategészségügyi igazgatóságának (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) eredeti
igazolását az ENAR nyilvántartásba bejelentett vágósertés férőhely kapacitása alapján
megállapított maximálisan tarható vágósertés létszámról darabszámban kifejezve;

nagyvállalkozásnak minősülő igénylő esetén a megyei kormányhivatal eredeti igazolását
arról, hogy az igénylő részvétele a támogatási programban indokolt.
Kérjük, hogy a támogatási 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 N0408 számú „Támogatási 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 támogatási 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 ügyfél-nyilvántartásában történő nyilvántartásba vételhez
megadott 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.

Tárgyidőszak

Itt az érintett támogatási évet kell feltüntetni. A támogatási kérelem benyújtását követő tárgyév, január 1től december 31-ig tartó időszak.
pl. 2015 decemberében benyújtásra kerülő kérelem esetén a tárgyidőszak 2016. támogatási év.
4.

Ügyfél besorolása

Itt kell bejelölni, hogy nagyvállalkozásnak minősül-e, amennyiben igen, akkor a megfelelő négyzetbe
kell „X” jelet tenni.
Ha nem minősül nagyvállalkozásnak (ide értendő őstermelő, egyéni vállalkozó, oktatási intézmény
is) akkor azt kell bejelölni.
(Nagyvállalkozás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában
a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos
kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU
bizottsági rendelet I. számú mellékletében meghatározott kritériumokat nem teljesítő vállalkozás.)
Továbbá felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben nagyvállalkozásnak minősül, akkor a
támogatási kérelemhez csatolni kell a megyei kormányhivatal eredeti igazolását arról a tényről,
hogy részvétele a támogatási programban indokolt.
A rovat kitöltése kötelező, amennyiben nem jelöli be egyik négyzetet sem, akkor hiánypótlásra
szólítjuk fel!
5.

Tartási hely azonosító(k) és tervezett létszám

A támogatási kérelem ezen pontjában kell tartási hely azonosító(k)ra lebontva megtervezni az EGÉSZ
TÁMOGATÁSI ÉVRE (2015 decemberében a teljes 2016. évre) vonatkozóan azt a sertés létszámot,
amely után a negyedévenként benyújtott kifizetési kérelmekben majd támogatást fog igényelni.
Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatási kérelemben meg nem jelölt tartási helyre, illetve
tevékenységre 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.
Fontos, hogy a tartási hely azonosítónak azonosnak kell lennie a megyei kormányhivatal igazolásán
szereplő azonosítóval.
Tervezett létszám (db): Itt kell feltüntetni azt a sertés darabszámot, amely után az érintett (2015
decemberében a 2016-os) támogatási évben – a 4 negyedévet összegezve – támogatást kíván igénybe
venni.
(A megyei kormányhivatal által kiadott igazoláson, az ENAR nyilvántartásba bejelentett vágósertés
férőhely kapacitása alapján megállapított maximálisan tarható vágósertés létszámának 3-szorosát nem
haladhatja meg a tervezett összesen létszám.)
Tervezett állategység (ÁE): Itt kell megadni a tervezett állategységet két tizedes jegy pontossággal. A
vágósertés, illetve a tenyészkoca süldő egyedenként 0,3 állategységnek felel meg, így a tervezett
állategység értékét a sertés darabszám 0,3-mal történő szorzata adja meg.
Összesen mező: Adja össze külön a „Tervezett létszám (db)” értékeket (amennyiben több tartási hely is
megjelölésre került) és adja össze külön a „Tervezett állategység (ÁE)” mezőkben feltüntetett értékeket,
majd írja be az összesen mezőbe.
6.

Kötelezettségvállalás

Itt a „Kezdő év” mezőbe a támogatási kérelem benyújtásának évét, a „Befejező év” mezőbe pedig a
Kezdő évet követő 5. évet kell feltüntetni. (A 2015. decemberi támogatási kérelem benyújtás során
a „Kezdő év”: mezőben a helyes érték 2015, a „Befejező év”: mezőben pedig 2020 a helyes érték.)
7.

Tervezett éves támogatás

Az adott támogatási évre vonatkozóan mind a 4 negyedévre tervezett mennyiséget (állategység)
összegezve kell feltüntetni!
Kérjük, hogy minden mezőt töltsön ki, azon jogcímek esetében, amelyekre nem tervez támogatást, azaz
amelyre nem vállal kötelezettséget, nullát adjon meg, vagy jól látható módon áthúzással jelölje.
A 7 jogcím közül azoknál szükséges értékkel kitölteni a rovatokat, amely(ek)re az érintett támogatási év
negyedéveiben támogatást kíván igénybe venni. (A 2015 decemberi benyújtás esetén a 2016-os teljes
évre várható igényléseket kell megadni.).
Tervezett éves mennyiség (állategység): A vágósertés, a tenyészkoca süldő egyedenként 0,3
állategységnek felel meg, amelyet két tizedes jegy pontossággal kell megadni. A „Tervezett éves
mennyiség (állategység)” mezőben feltüntetett mennyiség nem haladhatja meg az 5. pontban Tartási
helyenként megadott „Tervezett állategység” összesen értékét.
Tervezett éves támogatás összege (Ft): Írja be jogcímenként külön-külön „A támogatás mértéke
(Ft/állategység)” mezőben megadott érték és a „Tervezett éves mennyiség (állategység)” rovatban
feltüntetett mennyiség szorzatát, egész számra kerekítve.
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 ellátott, illetve másolatban benyújtott támogatási kérelem
hiánypótlására nincs lehetőség, az MVH érdemi vizsgálat nélkül kénytelen elutasítani a vonatkozó
jogszabályok alapján!
10. Csatolandó mellékletek

Ebben a mezőben a csatolandó mellékletek felsorolása található, amely részletesebben a 154/2015. (XII.
07.) számú MVH Közlemény IV. fejezetében szerepel. Kérjük, figyelmesen olvassa el és ezek alapján
csatolja a szükséges mellékleteket.
Mielőtt a támogatási 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.

