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Tárgy: tájékoztatás

Tisztelt Tenyésztő!
Az anyajuh támogatásokra vonatkozó rendeletek már 2015-2016. évben megjelentek, amelyek alapján
kell az idén is eljárni. A 4/2016. FM rendelet módosította az anyajuh támogatási kérelmek benyújtási
időpontját a 2016-2020. közötti időszakra: eszerint a kérelmeket idén is február 1. és március 20. között
kell benyújtani elektronikus formában.
A nemzeti forrásból származó anyajuhok utáni (átmeneti nemzeti) támogatás (ÁNT) az 5/2015. (II.9.)
FM rendelet alapján igényelhető minden támogatásra jogosult anyajuh után, illetve ugyanazon kérelem
alapján további támogatás illeti meg a kedvezőtlen adottságú területen gazdálkodót (de csak az anyajuh
támogatásra jogosult darabszámig), aki 2006. évben anyajuh-kiegészítő támogatásban részesült, így
„történelmi bázissal” rendelkezik. Támogatható minimális létszám 10 egyed.
EU forrásból termeléshez kötött támogatás igényelhető a feltételeknek megfelelő anyajuhok után a
9/2015. (III. 13.) FM rendelet alapján. Támogatható minimális létszám 1 egyed.
Mindkét anyajuh támogatás esetében a kérelmet 2019. február 1. és március 20. között lehet benyújtani,
elektronikus formában a Magyar Államkincstár (továbbiakban Kincstár) által erre a célra
kialakított felületen. A határidő letelte után a kérelem még 25 napig (április 14-ig) egyre csökkenő
támogatási összeg mellett benyújtható. Felhívjuk figyelmét, hogy a benyújtandó kérelmét gondosan
olvassa el, ha szükséges, még a benyújtási időszakban módosítsa, javítsa.
Nagyon fontos, hogy az elektronikus kérelem benyújtása előtt végezzék el a kötelező évenként egyszeri
adatellenőrzést.
Az adategyeztetési kötelezettségnek az alábbi módon tehet eleget:
Kérjük, nyissa meg a nyilatkozatot az Ügyfél-nyilvántartás menün belül a „Nyilatkozat adatok megfelelőségéről”
nyomtatvány kiválasztásával és figyelmesen olvassa el az azon található teendőket. A nyilatkozat alján található szürke gomb
segítségével tekintse meg az ellenőrizendő adatait, majd lépjen vissza a nyilatkozatra. Amennyiben adatai megfelelőek, akkor
nyújtsa be a nyilatkozatot, amennyiben nem felelnek meg, akkor a nyilatkozaton leírt módon lépjen be a menüponton belül az
„Ügyfél-Nyilvántartásba bejelentett adatok módosítása” kérelembe és jelentse be a szükséges módosításokat.

A támogatás szakmai feltétele mindkét esetben az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti
szakszerű apaállat használat. Csak törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással ellátott kost
használjon a nőivarú állomány fedeztetésére (figyelem: ha ellenőrzéskor zugkost találnak,
támogatásmegvonást von maga után). A támogatások igényléséhez – rendkívül indokolt esetek
kivételével – kölcsön apaállat használatot nem veszünk figyelembe az igazolás során, minden
tenyészetben saját tulajdonú kossal kell rendelkeznie az igénylőnek, melynek beszerzéséhez az állam
támogatást biztosít. Mindenki gondoskodjon a tenyészetében tartott állatállomány juh-kecske ENAR
(182/2009. FVM) rendelet szerinti tartós jelöléséről, folyamatos nyilvántartásáról és az adatok
bejelentéséről az adatbázisba. Kizárólag az ENAR nyilvántartásban szereplő egyedek jogosultak
támogatásra.
Az igényelt támogatási létszámnak meg kell egyeznie az igazoltan támogatásra jogosult állatok számával,
vagy annál kevesebbnek kell lennie.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a birtokon tartási időszak – 100 nap – minden napján meg kell lenni (a
nyilvántartás szerint is) a megfelelő korú (2019. június 28-án éves kort betöltő) támogatásra jogosult
állatlétszámnak, ezért az esetleges kiesésekre és elhullásokra is gondoljon a kérelem benyújtásakor.
A támogatási kérelem benyújtásához a feltételek teljesítéséről (anyajuh létszám, a szakszerű apaállat
használat és az ENAR szabályok betartása) a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan igazolást ad ki a
Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség instruktora. A kiadott igazolás felhasználható mindkét
támogatás igénylésére. Kérjük, hogy az igazolással kapcsolatban időben hívja, keresse instruktorát!

Az igazolás másolatát elektronikusan kell csatolni a támogatási kérelemhez. Az eljárás segítése
érdekében kérjük, amennyiben falugazdász segítségét veszi igénybe a kérelem benyújtásához, ha teheti
beszkennelt formában pendrive-on is vigye magával az igazolást.
Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatással kapcsolatos visszavonási, módosítási, átruházási továbbá vis
major kérelmét szintén csak elektronikus úton tudja benyújtani.
A támogatás feltételeinek teljesülését a Kincstár minden igénylő esetében adminisztratív módon, valamint
az igénylők 5%-a esetében a helyszínen ellenőrzi. A Szövetség a feltételek teljesüléséről újabb igazolást
fog a Kincstár részére átadni 2019. szeptember 30-ig, ezzel a termelőknek nincs tennivalójuk.
Az idei évben is kiemelten ellenőrzi a Kincstár a zugkosokat, az apaállatok számát és származási
okmányait, valamint az állatszállítások jelentését (szállítólevelek beküldését) a központi adatbankba. A
juh ENAR rendelet 13. §-a szerinti nyilvántartási és bejelentési kötelezettség előírásainak megsértése a
támogatási összeg csökkentésével vagy súlyosabb esetben teljes megvonásával illetve bírság
kiszabásával jár.
A szállítások bejelentésére vonatkozó feltétel vizsgálata az állomány-nyilvántartásba bejegyzett ki- és
beszállítások, helyszínen fellelhető szállítólevelek és az ENAR adatbázisban rögzített szállítólevelek
összevetésével történik. Eltérés esetén ezen adatok mindegyike figyelembevételre kerül a szankció
megállapításánál. Megfelelő, bejelentett szállítólevélnek kizárólag az ENAR nyilvántartás alapján
hibátlan, illetve figyelmeztető hibás szállítólevelek fogadhatóak el. (FIGYELEM: a súlyos hibás
szállítólevelet nem fogadják el!)
Az ENAR-ba bejelentett adatok helyességéért vagy a bejelentés elmaradásáért, illetve határidőn túli
teljesítéséért a mezőgazdasági termelő felelős annak minden jogkövetkezményével együtt.
Kérjük ezért, hogy saját érdekében pótolja a szállítások elmaradt bejelentését, és a szállítólevelek
megfelelő példányait (kiszállítás esetén az 1. példányt, állatfogadás esetén a 2. példányt) haladéktalanul
küldje be az ENAR Központba (NÉBIH-ENAR 1537 Budapest Pf. 397.), vagy dolgozza fel
elektronikusan, illetve a súlyos hibás szállítólevelekkel kapcsolatos hibajavításokat végezze el az
instruktor segítségével!!!
A támogatások elbírálása és kifizetése az előző évek gyakorlatának megfelelően, de legkésőbb 2020.
június 30-ig várható.
A földalapú támogatási kérelmeket továbbra is az egységes kérelem keretében a szokásos módon
minden év május 15-ig kell majd elektronikusan benyújtani az Államkincstárhoz (KAT, Natura
2000, AKG). Minden további információért, valamint a támogatás igénylése során kérje falugazdásza
segítségét.
A kiskérődző ágazatban továbbra is kiemelt jelentőségű szálas fehérjetakarmány növények
termesztéséhez nyújtott támogatás. Hektáronkénti többlettámogatáshoz juthat az a termelő, aki a
rendeletben (9/2015. (III. 13.) FM rendelet) felsorolt növények valamelyikét termeszti. Figyelem,
megfelelő területnagysággal egyben teljesíthető a zöldítés „ökológiai jelentőségű területek
biztosítása” feltétel is.
Az anyaállat támogatás kapcsán a nem időben történő felnőtt állat jelölésből vagy szállítólevél
hibákból eredően anyagi kára keletkezik a tenyésztőnek, Szövetségünk semmiféle anyagi
felelősséget nem vállal.
Kérjük kísérje figyelemmel a Szövetség honlapján közzétett napi információkat, és amennyiben szükséges
keresse az ügyvezetést vagy területi instruktorát további információkért.
Budapest, 2019. január 14.
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