
Védett őshonos állatfajták genetikai megőrzés 

Az állati génmegőrzés támogatás kifizetésének 

igénylése 

Megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2014 (V. 26.) számú közleménye a genetikai 

erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági 

állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatás (állati génmegőrzés támogatása) kifizetésének 

igényléséről 

   

A közlemény a 17/2012. (II. 29.) VM rendelet alapján nyújtandó támogatás kifizetés igénylésének részletes 

rendjét határozza meg, valamint a kifizetési kérelem benyújtásához ad részletes tájékoztatást, és a támogatás 

kifizetése igényléséhez kapcsolódó elektronikus felületen benyújtandó nyomtatványokat rendszeresíti. 

  

  

Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek 
Az ügyfél nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési 

kötelezettségének teljesítésére a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes 

Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés 

szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30) MVH Közlemény rendelkezései irányadóak. A közlemény elérési 

útvonala:  

http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1282013 

  

  

A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei 
Kifizetési kérelmet azok az ügyfelek nyújthatnak be, akik rendelkeznek a támogatási rendelet alapján 

benyújtott támogatási kérelemre hozott helyt adó, vagy részben helyt adó határozattal. Kifizetési kérelem 

benyújtásának alapvető feltétele: 

      - igénylő szervezet nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás, vagy 

        adósságrendezés alatt, 

      - természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási 

        eljárás alatt. 

  

  

A kifizetési kérelem benyújtása 
A kifizetési kérelem kizárólag elektronikus úton, a www.mvh.gov.hu honlapon található elektronikus 

kérelemkitöltő felületen tölthető ki, és kizárólag az ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton nyújtható be. 

Kötelezően elektronikus úton kell benyújtani a kérelmet, nincsenek papír alapon rendszeresített 

nyomtatványok. 

A kifizetési kérelem benyújtási időszaka a 2. gazdálkodási évre vonatkozóan: 

 

2014. június 1-30. 
A 2014. június 30. után benyújtott kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

A postai úton, korábban rendszeresített papír alapú nyomtatványon benyújtott kifizetési kérelmek is érdemi 

vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. 

A kifizetési kérelem benyújtásának módjai az alábbiak: 

1. Saját ügyfélkapuval rendelkező természetes személy ügyfél, aki maga nyújtja be elektronikusan a 

kérelmét. 

2. Saját ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfél, aki más természetes személy útján nyújtja be a kérelmét. 

Ebben az esetben meghatalmazást kell készíteni az elektronikus kérelem kitöltési felületen. Ezt 

kizárólag elektronikus úton lehet rögzíteni, az MVH elektronikus felületéről saját néven történő 

ügyfélkapus bejelentkezést követően a G946 Meghatalmazás rögzítés menüpont alatt. 

http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1282013


Az Ügyfélkapun keresztül történő benyújtás során a kifizetési kérelem nyomtatványt a 

rendelkezésre bocsátott elektronikus felületen kell kitölteni, a csatolható dokumentumokat pedig 

elektronikusan, szkennelés útján előállított formában (pl. pdf, jpg, doc) kell csatolni az elektronikus 

kérelemhez. 

 

A kifizetési kérelem módosítása 
A kifizetési kérelem módosítására a kifizetési kérelem benyújtási határidején belül, legkésőbb 2014. 

június 30-ig van lehetőség. A módosításra nincs rendszeresítve külön elektronikus nyomtatvány, 

hanem az a már benyújtott kifizetési kérelem nyomtatvány újbóli megnyitásával, az azokban 

megadott adatok javításával tehető meg. 

 

A kifizetési kérelmek elbírálása 
Az MVH az előzetesen meghirdetett szempontok alapján a benyújtási időszak lezárulását követően 

bírálja el a beérkezett kérelmeket. Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra 

egyszer van lehetőség, az erről szóló felszólításban meghatározott határidőn belül. Az MVH a 

kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó közösségi, illetve nemzeti jogszabályokban 

meghatározott bármely feltételt nem teljesíti. 

 

A kifizetési kérelem visszavonása 
A kifizetési kérelem visszavonását a D9906-02 nyomtatványon lehet kérelmezni. Az ügyfél az 

ellenőrzéséről való tudomásszerzést követően az ellenőrzés alá vont intézkedésre - a vizsgált 

időszakra és az ellenőrzés tárgyára - vonatkozóan a kifizetési kérelmét nem vonhatja vissza. 

Amennyiben a helyszíni, valamint adminisztratív ellenőrzés nem tár fel szabálytalanságot, úgy az 

ügyfél a helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv kézhezvételét követően, a kifizetésről szóló határozat, 

vagy az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedését megelőzően visszavonhatja kifizetési 

kérelmét. 

 

Ellenőrzés 
A kifizetési kérelemben foglaltakat, a jogosultsági feltételek, a kötelezettségvállalási előírások, 

valamint a tenyésztési programok előírásainak teljesítését az MVH ellenőrzi. Az MVH az 

ellenőrzésbe külön megállapodás alapján a tenyésztési hatóságot is bevonhatja. Az MVH a kifizetési 

kérelmeket adminisztratív úton teljes körűen ellenőrzi, és jogosult helyszíni ellenőrzést is tartani. Az 

állatokra és a tenyészetre vonatkozó adminisztratív ellenőrzés során kizárólag azon adatok 

tekinthetőek a támogatás szempontjából elfogadottnak, amelyek az ENAR nyilvántartásba 

bejelentésre kerültek és a nyilvántartásban szerepelnek. Az ENAR nyilvántartásba bejelentett adatok 

helyességéért, a bejelentés elmaradásáért vagy határidőn túli teljesítésért a kérelmező felelős annak 

minden jogkövetkezményével együtt. 

 

Közlemény elérhetősége: 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk842014           

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk842014

