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Iktatószám: 

Kedvezményezett neve: 

Kedvezményezett MVH ügyfél-azonosító: 

Projekt azonosítószám:  

 
„A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ 

megőrzése” 
 

TÁMOGATÓI OKIRAT  
 
 
 
A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által ……………-én kiadott„A védett 
őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése”  
felhívása alapján a …………………, mint Kedvezményezett ……………-én támogatási kérelmet nyújtott 
be.  
 
 
Értesítem, hogy a Támogató …........ azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és 
 

támogatásra alkalmasnak minősítette. 
 
A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban 
foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi: 
 
A támogatás tárgya aProjekt Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból vissza nem térítendő 
támogatás formájában történő finanszírozása. 
 
A Kedvezményezett - a támogató döntése alapján évente, az aktuális állatállomány létszámának 
megfelelő , vissza nem térítendő támogatásra jogosult a Felhívás 5.3. pontjában meghatározott 
támogatási összegek szerint. 
A támogatás pontos összegéről a Támogató évenként a benyújtott kifizetési kérelmek alapján dönt. 
 
 
 
A Projekt megvalósításának kezdete: 2016. január 1./ 2017. január 1. 

A Projekt fizikai befejezésének napja, amely egyben a kötelezettségvállalás zárónapja: 2020. 
december 31./ 2021. december 31. :      

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi 
tevékenység az Okiratban és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai 
befejezése napjának az utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül. 
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A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a 
projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész 
szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A Projekt pénzügyi befejezésének dátuma a Projekt 
megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a 
legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.  
 
A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is 
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és 
alátámasztó kifizetési igénylését a kifizető ügynökség jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.  
 
A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha az Okiratban a pénzügyi befejezést követő időszakra nézve a 
Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a projektmegvalósítás befejezettnek tekinthető. 
Ha az Okirat a támogatott Projekt befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a 
Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a 
kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és 
azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült. 
 
 
A Támogatás intenzitása: 100 % 
 
 
Támogatás jogcíme  
 
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak 
megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatás teljes összege 
 
 

… Ft, azaz … forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak. 

 

 
A Projekt műszaki-szakmai tartalma 
 
A Kedvezményezett a Projektet a 2. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint 
valósítja meg. 
 
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén az Általános Szerződési Feltételek c. dokumentum 7. 
fejezetében, valamint a Felhívás 3.2. VI. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni az alábbiak 
szerint: 
 

1.  Ha az állatállománynak az adott évben jóváhagyott létszáma nem éri el a jogosultsági 
feltételként szereplő minimálisan támogatható, a Felhívás 3.2.I.1.c. pontja szerinti fajtánkénti 
állatlétszámot, akkor a kedvezményezett az érintett fajtára vonatkozóan a támogatásból 
kizárásra kerül, és köteles a már az adott évre igénybe vett támogatási összeget visszafizetni. 
 

2. Ha a kedvezményezett nem tesz eleget a Felhívás 3.2.I.1.c. pontja szerint a támogatási időszak 

alatt az aktuális állatállomány tartására vonatkozó kötelezettségének, vagy a kifizetési 

igénylésben szereplő egyed/állomány egyéb okból elutasításra kerül, akkor 

a) az aktuális állatállomány és a tényleges állatállomány közötti különbségre vonatkozó 

támogatási joga megszűnik, és 

b) köteles visszafizetni az aktuális állatállomány és a tényleges állatállomány közötti különbség 

után az addig felvett támogatási összeget. 

 

3. Ha a kedvezményezett a támogatási időszak alatt egynél több alkalommal nem részesül 

kifizetésben adott fajta vonatkozásában, mert a fajtára vonatkozóan 
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a) nem nyújt be az adott évre kifizetési igénylést, vagy 

b) a benyújtott kifizetési igénylése teljes mértékben elutasításra kerül, akkor 

a kedvezményezett adott fajtára vonatkozó támogatási jogosultsága megszűnik, és az adott 
fajtára vonatkozó, már igénybe vett teljes támogatási összeget köteles visszafizetni. 

 
4. Ha a kedvezményezett nem tesz eleget a Felhívás 3.2.II. pontja szerinti, a kiesett állatok 

kiesésétől számított 90 napon belüli -  baromfifélék esetén 180 napon belüli - pótlási és a pótlástól 

számított 10 napos bejelentési kötelezettségének, akkor a nem pótolt egyedekre, baromfifélék 

esetén állományokra vonatkozó támogatási joga megszűnik és ezen egyedek vonatkozásában az 

addig felvett támogatási összeg visszafizetésére köteles. 

 
5. Ha a kedvezményezett nem tesz eleget baromfifélék esetében a Felhívás 3.2.I.1.d. pontja szerint 

meghatározott ivararányok tartására vonatkozó kötelezettségének és a meghatározott 

ivararányoktól 

a) maximum 10 %-kal tér el, akkor az adott évi támogatási összeg 5%-ára nem jogosult, 

b) 11-20 % között tér el, akkor az adott évi támogatási összeg 10%-ára nem jogosult, 

c) 20 %-nál nagyobb mértékben tér el, akkor az adott évi támogatási összeg 15%-ára nem 

jogosult. 

 
6. Ha egy adott fajtára vonatkozóan vállalt előírásoknak való meg nem felelés miatt a fajta 

vonatkozásában – a Felhívás 4A. és 4B. számú mellékletei alapján – ugyanazon évben több 

kötelezettségszegés is megállapításra kerül, úgy a magasabb százalékos arányú 

jogkövetkezményt kell alkalmazni. 

 

7. Ha egy adott fajta esetében vállalt előírásoknak való meg nem felelés miatt a fajta 

vonatkozásában – a Felhívás 4A. és 4B. számú melléklet alapján – a támogatási időszak alatt 

ugyanazon kötelezettségszegés többször is megállapításra kerül, úgy az adott 

kötelezettségszegésre vonatkozó százalékos arányú szankciónál eggyel magasabb százalékos 

arányú jogkövetkezményt kell alkalmazni. 

 
8. Ha a kedvezményezett nem tesz eleget a Felhívás 3.2.I.1.g. pontja szerinti, tenyésztési 

dokumentáció vezetésére vonatkozó kötelezettségeinek, azaz 

a) nem naprakészen vezeti a tenyésztési dokumentációt, úgy 

aa) abban az esetben, ha a hiányosságok pótolhatóak, az adott évi adott fajtára 

vonatkozó támogatási összeg 10%-ára nem jogosult, 

ab) abban az esetben, ha a hiányosságok nem pótolhatóak, vagy a tenyésztési 
dokumentáció hiányosságára a támogatási időszak alatt nem első alkalommal kerül sor, 
az adott fajtára vonatkozó adott évi támogatási összeg 50%-ára nem jogosult, 

b) egyáltalán nem vezet tenyésztési dokumentációt, úgy az adott évi adott fajtára vonatkozó 

támogatási összegre nem jogosult.  

 
9. Ha a kedvezményezett nem tesz eleget a Felhívás 3.2.I.1.h. pontja szerinti, az adott egyedre, 

baromfifélék esetén állományra vonatkozóan az egyes fajok ENAR, valamint a 120/2007. (X. 18.) 

FVM rendeletnek megfelelő jelölési, nyilvántartási és bejelentési kötelezettségének, akkor az 

adott egyedre, baromfifélék esetén állományra vonatkozóan az adott évi támogatási összegre 

nem jogosult. 

 

10. Lófélék esetében amennyiben nem történik meg Felhívás 3.2.I. 2. pontja szerinti, a támogatási 

időszak végéig támogatott tenyészkancánként legalább 1 azonosított csikó törzskönyveztetése az 

adatbázisba bejelentéssel együtt, úgy a kedvezményezett az 5. évi kifizetésre nem jogosult. 

 

11. Magyar szürke szarvasmarha esetében, amennyiben az adott évben nem valósul meg a Felhívás 

3.2.I.3. pontja szerinti, legalább 40%-os fajtatiszta ellési arány, úgy a kedvezményezett az adott 

évi támogatási összegre nem jogosult.  
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A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei 
 
A Kedvezményezett a Projektet a 1. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg. 
 
 
 
Biztosítékadási kötelezettség 
 
Biztosítékot a Kedvezményezett nem köteles nyújtani figyelemmel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. 
§ (1a) bekezdésében foglaltakra. 
 
Záró rendelkezések 
 
A benyújtott támogatási kérelem értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást 
köteles a támogatási kérelemben meghatározott feladatok végrehajtására fordítani. 
 
A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen, 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, továbbá az Általános 
Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy 
az Okirat, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, az Okirat és az ÁSZF 
szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak. 
 
A Kedvezményezett szavatol azért, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően a Projekt 
megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az 
ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a 
Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, 
nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. 
Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő 
kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. 
 
 
A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. 
mellékletének XII. fejezete alapján történik. 
 
A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. 
Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást. 
 
Az Okirat … oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus 
úton megküldésre. Az Okirathoz csatolt …… db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, 
de az Okiratban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem és annak 
mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része. 
A mindenkor hatályos ÁSZF a www.palyazat.gov.hu oldalon található meg. 
 
Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba.  
 
 
Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
 
 
 
 
 

Korrupció-ellenes záradék 
 

http://www.palyazat.gov.hu/
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A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel 
olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok 
megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró 
harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. 
 
 
 
Kelt: Budapest, 20.. ….. 
 
 

  név 
beosztás 

VP fejezet kötelezettségvállaló 
szervezet neve 

 
 
A Projekt a Vidékfejlesztési Program keretében támogatásra javasolt: 
 
 
 
 
 

IH vezető neve 
irányító hatóság vezető 

 Vidékfejlesztési Program Irányító 
Hatóság 

szervezet neve 

 név 
beosztás 

szervezeti egység neve 
VP fejezet pénzügyi ellenjegyző 

szervezet neve 

 
 
 
Mellékletek: 
1. melléklet – A Projekt mérföldkövei 
2. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma  
 
Általános Szerződési Feltételek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. melléklet  

A Projekt mérföldkövei 
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A 2016-ban támogatási kérelmet beadók esetén: 

határidő előírás fajta 

2017. évi egységes kérelem benyújtási ideje 1. kifizetési igénylés beadása mindegyik fajta 

2018. évi egységes kérelem benyújtási ideje 2. kifizetési igénylés beadása mindegyik fajta 

2019. évi egységes kérelem benyújtási ideje 3. kifizetési igénylés beadása mindegyik fajta 

2020. évi egységes kérelem benyújtási ideje 4. kifizetési igénylés beadása mindegyik fajta 

2021. évi egységes kérelem benyújtási ideje 5. kifizetési igénylés beadása mindegyik fajta 

 

A 2017-ben támogatási kérelmet beadók esetén: 

határidő előírás fajta 

2018. évi egységes kérelem benyújtási ideje 1. kifizetési igénylés beadása mindegyik fajta 

2019. évi egységes kérelem benyújtási ideje 2. kifizetési igénylés beadása mindegyik fajta 

2020. évi egységes kérelem benyújtási ideje 3. kifizetési igénylés beadása mindegyik fajta 

2021. évi egységes kérelem benyújtási ideje 4. kifizetési igénylés beadása mindegyik fajta 

2022. évi egységes kérelem benyújtási ideje 5. kifizetési igénylés beadása mindegyik fajta 

 

2. melléklet 

 

A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei a Felhívás 3.2. I-III. pontja alapján 

I. Általános követelmények 
 

1. A Felhívás alapján támogatás adható annak a támogatást igénylőnek, aki: 
a) fajtatiszta – az adott fajta törzskönyvébe sorolt –, magyar szürke szarvasmarha és magyar tarka 

szarvasmarha esetén „A” főtörzskönyvbe sorolt, és a fajta fenntartásáért felelős 
tenyésztőszervezet igazolásával rendelkező nőivarú egyedeket, illetve baromfifélék esetében 
vegyes ivarú állományt tart; 

b) a támogatott állatokat saját tenyészetében, Magyarország területén tartja; 
 

c) a támogatási kérelem benyújtási időszak első napján már rendelkezik az adott fajtára 
meghatározott minimum jogosult nőivarú állatlétszámnak megfelelő, vagy azt meghaladó 
egyedszámmal;  

o szarvasmarhafélék, bivaly és lófélék esetében fajtánként 1 egyed,  
o juh, kecske és sertés esetében fajtánként 10 egyed, valamint 
o baromfifélék esetében fajtánként 20 egyed  

a minimális nőivarú állatlétszám.  
 

d) Baromfifélék esetében mindkét ivar támogatható, a támogatott törzsállományok ivararánya nem 
haladhatja meg az alábbi határokat: 

o tyúkfélék esetében hímivar: max.20%  
o gyöngytyúk esetében hímivar: max. 25% 
o pulyka, lúd, kacsa esetében hímivar: max. 30% 

 
e) a Tenyészet Információs Rendszerben legkésőbb a kötelezettség vállalási időszak első napjától 

(2016.01.01., illetve 2017.01.01.) a támogatási kérelemben szereplő állatok tenyészetének 
állattartójaként szerepel; 

 
f) a fajta fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet tenyésztési programjában foglaltakat (például 

család- és vonal-fenntartás, párosítási tervek, stabilizáló szelekció, származás ellenőrzés, 
teljesítményvizsgálatok, küllemi bírálat, a génmegőrzéshez szükséges adat- és genetikai 
mintaszolgáltatás) maradéktalanul betartja; 

 
g)  a tenyésztőszervezet által a tenyésztési programban meghatározott naprakész tenyésztési 

dokumentációt (a továbbiakban: dokumentáció) vezet a tenyésztési program végrehajtásáról. A 
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dokumentációban a tevékenységeket legkésőbb azok elvégzésétől számított egy héten belül 
rögzíteni kell. 

 
h) olyan – az egyes fajok ENAR, illetve az Országos Állattenyésztési Adatbázisnak megfelelő 

nyilvántartásban szereplő – azonosítóval ellátott állatokat, baromfifélék esetén állományokat tart, 
amelyek alapján az állatmozgások nyomon követése a kötelezettségvállalás 5 éves időtartama 
alatt biztosított; 

 
i) betartja az alábbi rendeletekben foglalt szabályokat: 

o 110/2013. (IV. 9) Korm. rendelet a lófélék egyedeinek azonosításáról, 
o 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet a szarvasmarhafajok egyedeinek jelölését, valamint 

Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről, 
o 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet a sertések jelölését, valamint Egységes Nyilvántartási 

és Azonosítási Rendszeréről, 
o 129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet a tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalának és 

kivitelének szakmai előírásairól, 
o 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és 

működtetéséről, 
o a 93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet a védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának 

rendjéről, 
o 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes 

Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről, 
o 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel 

kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről. 
 

j) a támogatás alapjául csak azok az egyedek, baromfifélék esetén törzsállományok szolgálhatnak, 
amelyek a kötelezettségvállalás kezdetekor elérik 

o ló és szamár esetén az 1 éves életkort 
o juh és kecske esetén a 6 hónapos életkort  
o magyar szürke szarvasmarha esetén a 3 éves életkort 
o magyartarka szarvasmarha esetén a 2 éves életkort 
o bivaly esetén a 2 éves életkort 
o sertés esetén a 9 hónapos életkort 
o baromfifélék esetén a 180 napos életkort. 

 
 

2. Lófélék esetében további előírás a támogatási időszak végéig, támogatott tenyészkancánként 
legalább egy, a lófélék azonosításáról szóló kormányrendelet előírásai alapján azonosított csikó 
törzskönyveztetése és az adatbázisba történő bejelentése. 

 
3. Magyar szürke szarvasmarha esetében további előírás, hogy támogatási évente a támogatott 

tehénállomány legalább 40%-nak legyen fajtatiszta ellése. 
 

4. A tenyésztőszervezet által kiadott igazolásban meghatározott állatlétszámhoz képest a 
támogatási kérelemben a támogatást igénylő kevesebb állatra is vállalhat kötelezettséget. 

 
5. Ha a támogatást igénylő a támogatási kérelmében a tenyésztőszervezet által kiadott igazolásban 

meghatározott állatlétszámhoz képest több állatra nyújt be igényt, akkor legfeljebb a 
tenyésztőszervezet által kiadott igazolásban szereplő állatlétszám kerülhet támogatásra. 

 
6. Támogatás a törzskönyvezett védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták 

nőivarú egyedeire, baromfifélék esetében vegyes ivarú állományaira legfeljebb a 2. számú 
mellékletben fajtánként meghatározott nőivarú állatlétszám után adható. Amennyiben a Felhívás 
alapján támogatható, tenyésztésbe vont nőivarú állatlétszám országosan meghaladja a 2. számú 
mellékletben meghatározott nőivarú állatlétszámot, az adott fajta vonatkozásában attól az évtől 
ezen Felhívásból támogatás nem vehető igénybe ugyanakkor a korábban ezen Felhívás alapján 
igénybe vett támogatást nem kell visszafizetni. 

 
7. A fajtánkénti országos, a Felhívás alapján támogatható, tenyésztésbe vont nőivarú állatlétszám 

nagyságának ellenőrzését - a tenyésztőszervezetek tenyésztési adatbázisainak felhasználásával 
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- a tenyésztési hatóság végzi, és a törzskönyvezett védett őshonos és veszélyeztetett 
mezőgazdasági állatfajtáknak az adott év január 1-jei fajtánkénti nőivarú állatlétszámának 
adatairól adatot szolgáltat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) 
számára. Az adatszolgáltatás határideje az évenkénti adatkérésben megadott határidő. 

 
II. A támogatást igénylő által vállalt kötelezettségekben bekövetkező változás általános 

szabályai 
 

1. A támogatást igénylő köteles a 2016. január 1-től 2020. december 31-ig (2017-ben támogatási 
kérelmet beadók esetén 2017. január 1-től 2021. december 31-ig) tartó támogatási időszak alatt 
az aktuális állatállomány tartására és a kieső állatok, baromfifélék esetében törzsállományok 90 
napon belüli – baromfifélék esetén 180 napon belüli – , támogatási feltételeknek megfelelő – a 
tenyésztőszervezet által igazolt – egyeddel, törzsállománnyal történő pótlására. A kiesés és a 
pótlás együttes bejelentését az MVH által arra rendszeresített elektronikus felületen, Ügyfélkapun 
keresztül kell megtenni, a pótlásra előírt határidőt követő 10 napon belül. 

 
2. A kiesés bejelentéséhez minden esetben csatolni kell a kiesés okát megjelölő, a 

tenyésztőszervezet által kiállított igazolást, valamint – állategészségügyi okok miatti kiesés esetén 
– a kezelő állatorvos igazolását. A pótlás bejelentéséhez csatolni kell a tenyésztőszervezet 
igazolását arra vonatkozóan, hogy a kiesett egyed/törzsállomány helyére beállítani kívánt 
egyed/törzsállomány megfelel a fajtával szemben támasztott elvárásoknak. 

 
3. Amennyiben a kiesés, illetve pótlás bejelentéshez nem kerül csatolásra a tenyésztőszervezet 

igazolása, úgy az adott bejelentés elutasításra kerül. 
 

4. A támogatást igénylő köteles a támogatási időszak végéig a vállalt állatállomány létszámának 
fenntartására, és a teljes kötelezettségvállalási időszak alatt a tenyésztési programban 
meghatározott tartási körülmények biztosítására. 

  
5. A pótlásként beállított állatnak/törzsállománynak a 3.2 pontban meghatározott minimális életkort a 

pótlás időpontjában be kell töltenie. 
 

6. Pótlásra nem állítható be állategészségügyi okokból kiesett egyed. 
 
 

III. Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok 
 

1. A támogatást igénylő a kötelezettségeit kizárólag a támogatásra való jogosultsággal együtt 
ruházhatja át. 

 
2. Kötelezettségátadás és jogutódlás esetén az átvevőnek az állatállomány vonatkozásában meg 

kell felelnie a fajtára vonatkozó jogosultsági feltételeknek. A jogosultsági feltételek 
megvizsgálásakor a támogatási kérelmek újrapontozására nem kerül sor. 

 
3. A kötelezettség átvállalása és átadása a támogatási időszak hátralévő időtartamára vonatkozik. 

 
4. Kötelezettségátadás és jogutódlás adott fajtára vonatkozó 

a) teljes aktuális állomány vagy 
b) az aktuális állomány egy részének 

tekintetében lehetséges. 
 

5. Kiesett, de még nem pótolt egyedekre vagy állományokra vonatkozó kötelezettséget átadni 
kizárólag abban az esetben lehet, ha az átvevő vállalja, hogy a kiesést a még rendelkezésre álló 
időn belül, megfelelő minősítésű állattal pótolja. 

 
6. A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a tenyésztőszervezet jóváhagyásával kell benyújtani 

az MVH-nak a támogatást igénylő lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei 
kirendeltségére. A formanyomtatvány tartalmi elemei az alábbiak: 
a) a kötelezettséget átadó támogatást igénylő azonosítási adatai, 
b) a kötelezettséget átvevő ügyfél azonosítási adatai, valamint a kapcsolattartó adatai, 
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c) a faj/fajta azonosítása, 
d) az átadott állatállomány létszáma, 
e) átadott állategyed/törzsállomány azonosító száma, 
f) a kötelezettségátadáshoz szükséges nyilatkozatok, 
g) az ügyfelek aláírásai. 

 
7. Egy támogatást igénylő a támogatási időszak alatt egy fajtára vonatkozóan csak, mint átvevő, 

vagy mint átadó szerepelhet. 
 

8. Az átadónak a kötelezettségátvállaláshoz szükséges tenyésztési dokumentumok másolati 
példányát az átvevő részére biztosítania kell. 

 
9. A kötelezettség átvevője nem lehet olyan állattartó, aki az adott fajtára vonatkozóan 

a) támogatói okirattal rendelkezik, és adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés megállapítása 
alapján a teljes támogatási időszakra az adott fajtára vonatkozóan kizárták, vagy 

b) az aktuális állatállományát teljes egészében vagy részben korábban már átadóként más 
ügyfélre átruházta, vagy 

c) az állományát csökkentette. 
 

10. A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem benyújtását követően az átvevő jogosult benyújtani a 
kifizetési igénylést, a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmen jóváhagyott állatállomány 
alapján. Ha a kötelezettség átruházása tárgyában született döntés jogerőre emelkedése ezen 
időpontig nem történik meg, a kifizetési igénylést a kötelezettség átadásáról szóló kérelemben 
megjelölt állategyedek, illetve törzsállományok alapján kell benyújtani. Amennyiben az átadó és 
átvevő nem természetes személyek, és a kötelezettség átruházás átalakulás, egyesülés vagy 
szétválás miatt történik, az átvevő helyett az átadó is jogosult benyújtani kifizetési igénylést. 

 
11. A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a benyújtását követő 60 napon belül a kötelezettség 

átadója és átvevője is visszavonhatja. A benyújtást követő 60 napon túl a kérelmet a 
kötelezettség átadója és átvevője kizárólag együttesen vonhatja vissza. 

 
12. A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet az átruházást követő 30 napon belül az MVH által 

rendszeresített és annak honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani, annak érdekében, 
hogy az átadó által igényelt támogatás az átvevő részére kerüljön kifizetésre. Az átruházás 
időpontja e bekezdés alkalmazásában az ENAR-ban vagy az Országos Állattenyésztési 
Adatbázisban megtalálható tartó személyében bekövetkezett változás időpontja. 

 
 


