Valamennyi regisztrált Juh- és Kecsketartó részére
Székhelyén

Iktató szám: K/6989/2019.
Tárgy: kos/bak és anyakecske de minimis
támogatás

Tisztelt Tenyésztő!
A 74/2016. (XI.29.) FM rendelet „a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági
csekély összegű (’de minimis’) támogatásáról” keretében lehet a támogatási kérelmet benyújtani.
A rendelet szerint évente két támogatási időszak van:
– Az október 1. – március 31. között vásárolt/beállított apaállatokra április 1 – 30. között kell a
támogatási kérelmet benyújtani;
– Az április 1. – szeptember 30. között vásárolt/beállított apaállatokra pedig október 1 – 31. között
kell a támogatási kérelmet benyújtani.
Egy apaállat után csak a tenyésztésbe állítást követő első támogatási kérelem benyújtási időszakban és
csak egy alkalommal igényelhető támogatás, ha közvetlenül az előállító tenyésztőtől vagy kos- vagy
baknevelő telepről vásárolják. Az állattartó tenyészetében lévő minden megkezdett 50 anyajuhonként illetve
anyakecskénként legfeljebb 1 apaállat után vehető igénybe támogatás az adott igénylési időszakban. Ha a
tenyészetben lévő anyajuhok illetve anyakecskék száma nem éri el az ötvenet, akkor 1 tenyészkos illetve
tenyészbak után igényelhető támogatás.
A támogatás összege az apaállat ellenértékének 75%-a, de legfeljebb:

apaállattá minősített növendék kosonként, illetve növendék bakonként: 45 000 Ft

„A” törzskönyvben nyilvántartott apaállatonként: 120 000 Ft

„K” besorolást kapott apaállatonként: 90 000 Ft
Saját beállítás esetén a maximum összegeket kell figyelembe venni.
Amennyiben az állattartó ÁFA levonására jogosult, akkor a nettó vételár, amennyiben ÁFA levonására nem
jogosult, akkor a bruttó vételár kerül figyelembevételre a támogatási mérték megállapításakor.
Az aláírt (!) támogatási kérelmet a MÁK (volt: MVH) honlapján közzétett formanyomtatványon lehet
benyújtani – a többi támogatásigényléstől eltérően postai úton – a „Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti
Támogatások Főosztálya, 1476 Budapest, Pf. 407.” címre. Kérünk minden igénylőt, hogy a kérelmet (főlap és
betétlap) tértivevényes ajánlott küldeményként adja fel, mert csak így igazolhatja a későbbiekben a
benyújtás tényét.
A kérelemben feltüntetett adatokat a területileg illetékes instruktor igazolja, ezért kérjük, hogy az igazolás
kiadása miatt egyeztessen időpontot instruktorával és a megbeszélt időpontban keresse fel a
vásárlással/beállítással kapcsolatos eredeti dokumentumokkal.
A dokumentumok alapján az instruktor a betétlapon igazolja az adatokat, a felsorolt bizonylatok bemutatása
nélkül az igazolás nem adható ki. Ezeket a bizonylatokat pedig a tenyésztőnek 10 évig meg kell őriznie!
A vásárlások során figyeljen arra, hogy csak szabályosan, tenyészállat-vásárlási jegyzőkönyvvel,
származási okmánnyal és számlával/felvásárlási jeggyel, szállítólevéllel vásároljon kost vagy bakot, ezzel
sok későbbi problémától óvja meg magát.
A 26/2014. (XI.20.) FM rendelet „az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról” alapján 2019.
november 1. és december 10. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani. A tenyészetben
található anyakecskék létszámát és a támogatás igénybevételéhez szükséges feltételek meglétét a területileg
illetékes instruktor igazolja, a támogatási kérelmet tartalmazó MÁK nyomtatvány az instruktoroktól
szerezhető be, ezért feltétlenül keresse instruktorát.
A támogatást az a regisztrált termelő veheti igénybe, aki a támogatási kérelmében szereplő állatok
tenyészetének állattartójaként szerepel az ENAR nyilvántartásban, gondoskodik a szakszerű apaállathasználatról (törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással rendelkező saját tulajdonú tenyészbak),
valamint a tenyészetében tartott állomány kecske ENAR rendelet (182/2009.) szerinti tartós jelöléséről

(tetoválás és felnőttkori füljelző) és folyamatos nyilvántartásáról (állomány nyilvántartó vezetése). A
termelő a támogatási kérelemben megjelölt állományt köteles a benyújtási határidő utolsó napját követő naptól
kezdődően 100 napon át birtokán tartani. A birtokon tartási kötelezettség tehát 2019. december 11-től 2020.
március 19-ig áll fenn. Támogatásra azok a nőivarú állatok jogosultak, amelyek a birtokon tartási időszak
utolsó napjáig az éves kort betöltik (azaz 2019. március 19. előtt születtek).
A támogatás mértéke 7.000 Ft/anyakecske, és országos szinten legfeljebb 32.000 egyed után nyújtható.
Mezőgazdasági termelőnként egy évben egy alkalommal igényelhető, összege nem haladhatja meg
termelőnként a 8.333 eurót.
Az N0694 jelzésű anyakecske de minimis támogatási kérelmet a MÁK Piaci és Nemzeti Támogatások
Főosztályához (1476 Budapest, Pf. 407.) kell benyújtani 2019. november 1-től 2019. december 10-ig!!!
Felhívjuk figyelmét, hogy tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára kérelmét, mert csak így
igazolhatja a későbbiekben a benyújtás tényét és dátumát.
Amennyiben nincsen megfelelő számú, származási okmánnyal rendelkező tenyészbakja, szintén kérje
instruktora segítségét a tenyészbakok beszerzési helyét illetően! A támogatások igényléséhez kölcsön apaállat
használatot nem veszünk figyelembe az igazolás során, minden tenyészetben saját tulajdonú bakkal kell
rendelkeznie az igénylőnek, melynek beszerzéséhez az állam támogatást biztosít.
Javasoljuk a tenyésztőknek, hogy az elkövetkezendő időszak támogatási kérelmének benyújtása során
fordítsanak nagyobb figyelmet az állatok időben és szabályosan történő jelöltetésére és az instruktortól
igényelt 1734-es „ALI élő egyedek listáján” győződjenek meg igénylésük jogosságáról. Amennyiben
vásárolták az egyedeket, úgy a szállítólevél feldolgozását kövessék nyomon, és az esetleges hibaleveleket
pedig határidőre igyekezzenek megválaszolni a NÉBIH-nek. A szállítólevelek feldolgozása és hibajavítása
történhet elektronikusan a NÉBIH felületén az ügyfélkapun keresztül is, mely azonnali és hibamentes
eredményhez vezet.
Az érvényben lévő ENAR rendelet szerint a továbbtartásra meghagyott juh és kecske egyedek jelölését
legkésőbb 6 hónapos korig el kell végeztetni a tenyésztőnek. Ezért javasoljuk, hogy a jogszerű támogatás
igénylés érdekében az anyajuhok esetében minden évben legkésőbb december végéig, míg anyakecskék
esetében minden év szeptember végéig jelöltessék meg a továbbtartásra meghagyott állataikat a területileg
illetékes instruktorral. Ugyanis a jelölés napjával kerül bejelentésre az egyed az ENAR nyilvántartásba,
innentől válik a hatóság számára élővé és láthatóvá az állat.
Amennyiben nem tud a tenyésztő határidőknek megfelelő jelölési, illetve leltár időpontot egyeztetni a
területileg illetékes instruktorral, kérjük azt időben, írásban jelezze az ügyvezetés felé, hogy a szükséges
intézkedést az megtehesse.
Tisztelettel kérjük a tenyésztőket, hogy saját érdekükben a levélben foglaltakat betartani és a tenyészetük
zavartalan működése érdekében megszívlelni szíveskedjenek. Ha az anyaállat támogatások során a nem
időben történő állat jelölésből, évente kötelezően elvégzendő leltár elmaradásából vagy szállítólevél
hibákból eredően anyagi kára keletkezik a tenyésztőnek, Szövetségünk semmiféle anyagi felelősséget
nem vállal.
Természetesen a kos/bak és az anyaállat támogatások jogszabály szerinti igényléséhez, valamint a juh és
kecske ENAR rendelet előírásainak betartásának elősegítéséhez a Szövetség valamennyi munkatársa
készséggel áll rendelkezésükre.
Budapest, 2019. szeptember 10.
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