Legfontosabb tudnivalók a közösségi forrásból finanszírozott termeléshez kötött állatalapú
támogatásokról
1. Az egyes támogatási jogcímek igénylésének az alapfeltétele, hogy a mezőgazdasági termelő
az egységes kérelem beadásakor rendelkezzen 1 hektár minimális SAPS jogosult területtel vagy
adott naptári évben igényelt vagy kapott, állatokra vonatkozó, létszámalapú, termeléshez kötött
közvetlen támogatásainak összege meghaladja a száz euró értéket. Ezen szabály alapján, ha a
gazdálkodónak nincsen támogatható területe a 100 euró eléréséhez várhatóan egy anyatehén
vagy tejhasznú tehén valamint öt anyajuh szükséges.
2. A támogatás igényelését ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton lehet benyújtani az Magyar
Államkincstár (MÁK) honlapján keresztül elérhető elektronikus űrlapkitöltő felületen. A
benyújtott támogatási kérelem nem része az egységes kérelemnek, így nem vonatkozik rá az
egységes kérelem szabályrendszere. Ez az eljárás lehetővé teszi az átmenteni nemzeti
támogatások esetében alkalmazott, esetlegesen felmerülő hiánypótlást. Ugyanakkor az egységes
kérelemhez kapcsolódó előzetes ellenőrzés rendszere kiterjed az állatalapú jogcímek
adminisztrációs ellenőrzésére is. A Kincstár a vizsgálat során mellékletek csatolásának tényét is
ellenőrzi, de a vizsgálatok nem terjednek ki a mellékletek tartalmi ellenőrzésére.
3. A támogatási kérelemben a módosításokat szankció mentesen az egyes támogatási jogcímek
tárgyévi benyújtására nyitva álló határidő végéig, május 15.-ig lehet megtenni. Ezt követően ,
június 9-éig lehetőség van módosításra. Fontos látni, az állatok esetében elérhető termeléshez
kötött támogatások esetében, mivel ezek a jogcímek nem részei az egységes kérelemnek a május
15-ét követő, a támogatási összeg növelésére irányuló módosítás már szankciós benyújtásnak
minősül. Az általános uniós eljárásrend alapján naponta 1%-kal csökkennek azok az összegek,
amelyekre a kérelmező a kérelmek határidőig történő benyújtása esetén jogosult lett volna.
4. Az elektronikus kapcsolattartás keretében az adatváltozásra, az adategyeztetésre vonatkozó
bejelentésre, a terhelő megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvre tett ügyféli észrevétel (akár
meghatalmazott vagy örökös általi) benyújtására van mód. Ezekkel együtt a kérelem módosítása,
pontosítása, visszavonása, továbbá – a mezőgazdasági termelő elhalálozására irányuló vis maior
bejelentés kivételével – a vis maior események bejelentése lehetséges ügyfélkapun keresztül.
5. A támogatást támogatási jogcímenként, naptári évenként és mezőgazdasági termelőnként egy
alkalommal lehet igényelni.
6. A támogatható minimális állatlétszám egy egyed. Egy állat után az egyed élete során csak egy
típusú termeléshez kötött közvetlen támogatás vehető igénybe, az a kérelmezés ideje során nem
változtatható. Ennek gyakorlati jelentősége a kettős hasznú tehenek esetében van. Nincsen
lehetőség ugyanazon tehén után egyik évben tejhasznú tehén támogatást, másik évben pedig
anyatehén támogatást igényelni. Amennyiben az állat után termeléshez kötött anyatehén átmeneti
nemzeti támogatást igényel a termelő, akkor uniós forrásból is csak anyatehén támogatás
igényelhető.
7. Csak a külön jogszabályban előírt ENAR előírásoknak megfelelően jelölt és nyilvántartott
egyedek jogosultak támogatásra.
8. A támogatásra való jogosultság szempontjából birtokon tartási idő alatt történő ellés,
termékenyítés és kiesés-pótlás esetében a birtokon tartási időszak lejártát követő, legfeljebb
tizenöt napon belül bejelentett és nyilvántartott adatok fogadhatóak el. 2017. évi változás révén
az anyatehén támogatás keretében a birtokon tartási idő alatt történő szaporítási esemény

tekintetében a tárgyévet követő év március 15-ig bejelentett és nyilvántartott adatok fogadhatóak
el.
7. A MÁK a kérelmezést követő év június 30-áig fizeti ki a támogatást.

