
A Magyar Államkincstár 
23/2018. (IV. 16.) számú 

 
KÖZLEMÉNYE 

 
az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti 

támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet szerinti támogatás 
igényléséhez szükséges nyomtatványok rendszeresítéséről 

 
 

I. A támogatás jogszabályi alapja 

 

Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti 

támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

alapján az étkezési tojást termelő tyúk, valamint a tenyészbaromfi tartása során az állománynak 

az egészségre nem ártalmas, a megadott értékhatárnál (2,5 mg/kg) alacsonyabb mikotoxin 

tartalmú takarmány biztosításához a Rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén 

vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe. 

 

II. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba 

vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére az Egységes 

Mezőgazdasági Ügyfél - nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás 

bejelentés szabályairól szóló 103/2016. (XII. 22.) számú MVH Közlemény (amely elérhető a 

közlemény számára kattintva, vagy a következő elérési útvonalon: 

www.mvh.allamkincstar.gov.hu / Ügyfélnyilvántartás) rendelkezései irányadóak. 

 

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a kérelmek ügyintézését részben az 

ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt 

figyelmet arra, hogy a Kincstár ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplő adatai naprakészek 

legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési 

kötelezettségeinek is. 

 

III. A támogatás igénybevételének feltételei, támogatás mértéke 

 

Tárgyév: adott naptári év július 1-jétől a következő naptári év június 30-áig tartó időszak.  

Tenyészbaromfi: keltetőtojás vagy tenyésztojás termelésére szánt kacsa, liba, pulyka, vagy 

tyúk fajba tartozó nő- és hímivarú baromfi. 

Étkezési tojást termelő tyúk: a Gallus gallus fajba tartozó, legalább 17 hetes, átminősített, 

étkezési tojást termelő tyúkféle. 

 

A Rendelet 2. § (2) bekezdése alapján támogatást vehet igénybe az az igénylő, aki  

 a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a 

továbbiakban: Támogatási törvény) 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi 

kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával 

egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét a Támogatási törvény alapján vezetett 

Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben,  

 a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában: 

o nem áll felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,  

o nem minősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 

kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 

22.) Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott nehéz helyzetben lévő 

vállalkozásnak, 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/103-2016-xii-22-szamu-mvh-kozlemeny
http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/
javascript:LinkUgrik('A0700017.TV','','lawref')
javascript:LinkUgrik('A0700017.TV','','lawref')


o megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés 

a) és c) pontjában meghatározott követelményeknek, 

o a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére 

vonatkozó szabályokról szóló miniszteri rendelet szerint közvetlen támogatásra 

jogosult mezőgazdasági termelőnek minősül, 

 nem címzettje érvényben lévő támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai 

bizottsági határozatnak, amely a támogatást jogellenesnek és a belső piaccal 

összeegyeztethetetlennek nyilvánította, 

 a kifizetési kérelem benyújtásának évében a tevékenységének megfelelő, az érintett 

termékpályán működő, olyan államilag elismert termelői csoport, Beszerzési és 

Értékesítő Szövetkezet, tenyésztő szervezet, vagy terméktanács tagja, amely nyitott 

tagsággal rendelkezik, 

 a tárgyévben valamennyi állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségének eleget tesz, 

valamint betartja az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat, 

 a támogatási alapot képező állomány tartását saját kockázatára végzi, 

 vállalja az étkezési tojást termelő tyúk, illetve a tenyészbaromfi tartásának – a 

támogatási kérelem benyújtásától számított – legalább öt éven át történő folytatását. 

 

A támogatás az igénylő által a tárgyév július 1-jén tenyésztésbe vont tenyészbaromfi-

állományra illetve átminősített, étkezési tojást termelő tyúkállományra igényelhető. 

 

Támogatásra az az igénylő jogosult, aki vagy amely az étkezési tojást termelő tyúk, illetve a 

tenyészbaromfi termelésben tartási ideje alatt minden tárgynegyedévben –tenyészpulyka 

esetén, a tenyésztésbe vonást követő két tárgynegyedévben – ellenőrizteti az általa felhasznált 

tojótáp deoxinivalenol tartalmát, amely legfeljebb 2,5 mg/kg lehet. 

 

A támogatás egy állományra évente egy alkalommal, állategység alapján igényelhető.  

 

Az állategység a következő – a Rendelet 1. számú mellékletének megfelelő – táblázat szerinti 

váltószám és a kérelemmel érintett állatlétszám szorzata (amely értéket nem kell kerekíteni a 

támogatási összeg megállapításához). 

 

Baromfi megnevezés-csoport Váltószám (ÁE/állat) 

Étkezési tojást termelő tyúk, valamint tenyésztyúk 0,02 

Tenyészliba 0,04 

Tenyészkacsa 0,04 

Tenyészpulyka 0,04 

 

A támogatás mértéke állategységenként: 

 

a) étkezési tojást termelő tyúk és tenyésztyúk esetén 10 391 Ft, 

b) tenyészliba esetén 7 903,2 Ft, 

c) tenyészkacsa esetén 9 181 Ft, 

d) tenyészpulyka esetén 6 373,8 Ft. 

 

A támogatási összeg az állategység számított értéke és az állategységenkénti támogatás alapján 

kerül megállapításra.  



 

IV. A támogatási kérelem benyújtásának módja, helye 

 

A támogatási kérelmet baromfi megnevezés-csoportonként jelen közlemény 1. számú 

melléklete szerinti, N0801 számú „Étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint 

tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatás - Támogatási kérelem” nyomtatványon a 

következő tárgyévre vonatkozóan évente egyszer 

 

június 1. - június 30. 

 

közötti időszakban a Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztályához postai úton az 

alábbi címre kell benyújtani: 

 

Magyar Államkincstár 

Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya 

1476 Budapest Pf. 407. 

 

Az N0801 számú „Étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok 

állatjóléti támogatás - Támogatási kérelem” nyomtatványhoz csatolni kell: 

 

 a tartási hely fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági 

és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) 

által kiállított igazolást a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában az adott 

tartási helyen az étkezési tojást termelő tyúk, illetve tenyészbaromfi férőhely maximális 

kapacitása alapján tartható állategységről; 

 a Baromfi Termék Tanácshoz (a továbbiakban: BTT) a tárgyévet megelőző év június 

15-éig benyújtott és általa ellenjegyzett , jelen közlemény 2. számú melléklete szerinti 

N0802 számú „Étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok 

állatjóléti támogatás - Szakmai Ellenőrzési Lap” egy eredeti példányát; 

 nagyvállalkozásnak minősülő igénylő esetén a támogatás igénybevételével előálló és a 

támogatás igénybevétele nélküli helyzetére vonatkozó elemzés alapján, a járási hivatal 

által kiállított igazolást arról, hogy az igénylő részvétele a támogatási programban 

indokolt. 

 

Határidőn túl benyújtott támogatási kérelem esetén az adott tárgyévben nem vehető igénybe 

támogatás! 

 

V. A kifizetési kérelem benyújtásának módja, ideje 

 

A kifizetési kérelmet baromfi megnevezés-csoportonként – jóváhagyott vagy részben 

jóváhagyott támogatási kérelem esetén – jelen közlemény 3. számú melléklete szerinti, N0803 

számú „Étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti 

támogatás - Kifizetési kérelem” nyomtatványon az előző tárgyévre vonatkozóan, évente 

egyszer 
 

július 1. - július 31. 

 

közötti időszakban a Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztályához postai úton az 

alábbi címre kell benyújtani: 

 

Magyar Államkincstár 

Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya 

1476 Budapest Pf. 407. 

 



A támogatási kérelemben meg nem jelölt tartási helyre, valamint a jóváhagyott állatlétszámot 

meghaladó állatlétszámra vonatkozó kifizetési igényt a Kincstár elutasítja. 

 

Az N0803 számú „Étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok 

állatjóléti támogatás - Kifizetési kérelem” nyomtatványhoz csatolni kell: 

 

 az állományt kezelő állatorvos eredeti igazolását  

o a tárgyév július 1-jén tenyésztésbe vont vagy átminősített állatlétszámról, és 

o a felhasznált és bevizsgáltatott takarmánynak a Rendelet 6. §-ban foglalt 

előírásainak való megfeleléséről, 

 az igénylő tevékenységének megfelelő, az érintett termékpályán működő, nyitott 

tagsággal rendelkező, államilag elismert termelői csoport, Beszerzési és Értékesítő 

Szövetkezet, tenyésztő szervezet, vagy terméktanács által kiállított eredeti tagsági 

igazolását a kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozóan, 

 a tartási hely fekvése szerint illetékes járási hivatal igazolását arról, hogy az igénylő a 

tárgyévben valamennyi állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségének eleget tett, 

valamint betartotta az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat, 

 a BTT által ellenjegyzett, jelen közlemény 4. számú melléklete szerinti N0804 számú 

„Étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti 

támogatás - Szakmai Ellenőrzési Lap” egy eredeti példányát.  

 

Jelen közlemény 5. számú mellékletében ajánlásként szerepel a kezelő állatorvos által 

kiállítandó igazolás-minta. 

 

VI. A közlemény hatálya 

 

Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.  

 
VII. Kapcsolódó jogszabályok 
 

 A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény; 

 az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 

eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet; 

 a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet; 

 a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos 

nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet; 

 a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló 

120/2007. (X. 18.) FVM rendelet; 

 az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti 

támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet. 

 

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés 

merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 

További információ az ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu címen kérhető.  

 

Budapest, 2018. április 16. 

 

 

 Dr. Kondra Laura 

 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési  

 Támogatásokért Felelős  

 elnökhelyettes 
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Tájékoztató 

a központi költségvetésből, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai 

Halászati Alapból, illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

finanszírozott támogatások kedvezményezettjeire vonatkozó információk nyilvánosságra 

hozataláról 

 

Tájékoztatom, hogy az Európai Parlament és Tanács 2013. december 17-i, a közös 

agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 

165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1306/2013/EU rendeletének 111. cikke, valamint a 

mezőgazdasági agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 24. § (2)-

(3) bekezdései alapján az alábbi adatok pénzügyi évre vonatkozóan évente, illetve naptári évre 

vonatkozóan negyedévenként közzétételre kerülnek a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: 

Kincstár) honlapján (https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozzeteteli-listak). 

 

I. Ügyfél-azonosító adatok 

 

Természetes személy ügyfél esetében a Kincstár által működtetett ügyfél-nyilvántartási 

rendszerben nyilvántartott 

a) családi- és utónév, 

b) lakóhely (település neve és postai irányítószáma). 

 

Nem természetes személy ügyfél (gazdasági társaságok, alapítványok, egyesületek stb.) 

esetében az ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott 

a) elnevezése (bejegyzés szerinti teljes név), 

b) székhely, telephely (település neve és postai irányítószáma). 

 

II. Folyósított támogatásra és a támogatás jogosulatlan igénybevételére vonatkozó adatok 

 

1) Az ügyfél részére 

a) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap terhére a pénzügyi évben teljesített kifizetések 

jogcíme, összege,  

b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap terhére a pénzügyi évben teljesített 

kifizetések - mely magában foglalja a közösségi és a nemzeti hozzájárulásokat is - jogcíme, 

összege,  

c) az a) és b) pontban meghatározott alapból kifizetett támogatások együttes összege, és ezek 

pénzneme,  

d) az Európai Halászati Alap terhére a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme, összege,  

e) a központi költségvetésből a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme, összege. 

 

2) A központi költségvetésből, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból finanszírozott 

támogatásban részesülő ügyfél által jogosulatlan részvétel, valamint szabálytalanság alapján 

visszafizetett támogatás összege, jogcímenként. 

 

Tájékoztatom továbbá, hogy 

- a fenti adatokat a Közösség pénzügyi érdekeinek védelme céljából a Közösség és a 

tagállamok pénzügyi ellenőrző és vizsgálati szervei feldolgozhatják, azzal, hogy 

tevékenységük során nem sérthetik az ügyfél személyes szabadságát és alapvető jogait, 

- az I. és II. pontban meghatározott adatok az első közzétételüktől számított két évig kell 

elérhetőnek maradniuk a www.mvh.allamkincstar.gov.hu weboldalon, az Európai 

Parlament és a Tanács 1995. október 24-i, a személyes adatok feldolgozása 

vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 

95/46/EK irányelvnek megfelelően, az információs önrendelkezési jogról és 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozzeteteli-listak


információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 14. § 

b) pontja alapján kezdeményezheti a valóságnak nem megfelelő személyes adat 

helyesbítését, továbbá az Info tv. 15. §-a alapján kérheti, hogy a Kincstár az általa 

kezelt, illetve feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, 

jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén 

– az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről tájékoztatást adjon, 

- amennyiben az I. és II. pontban meghatározott adatok nyilvánosságra hozatalával 

összefüggésben bármilyen jogsérelem éri, úgy annak orvoslására a Közösség és a 

tagállami jogrendszer szabályai – az Info tv. 22. §-ában meghatározott bírósági 

jogérvényesítés szabályai – által biztosított jogorvoslati lehetőségekkel élhet. 

 

 


