A MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐKNEK 2015-TŐL LEHETŐSÉGÜK NYÍLT
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL TERMELÉSHEZ KÖTÖTTEN TEJHASZNÚ
TEHÉNTARTÁS TÁMOGATÁSÁNAK IGÉNYLÉSÉRE. EMELLETT A TEHÉN
EGYEDEK UTÁN FIZETETT TERMELÉSHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS
MELLETT TOVÁBBRA IS, EGÉSZEN 2020-IG NEMZETI FORRÁSBÓL,
TEJKVÓTA ALAPJÁN KÉPZETT TÖRTÉNELMI BÁZISHOZ KÖTÖDŐ,
TERMELÉSTŐL ELVÁLASZTOTT TÁMOGATÁST IS KAPNAK A BÁZISSAL
RENDELKEZŐK.
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1. TERMELÉSHEZ KÖTÖTT TEJHASZNÚ TEHÉNTARTÁS TÁMOGATÁSA
Mik a támogatás feltételei?
Támogatási igény a nőivarú, legalább egyszer ellett tehenek után nyújtható be, amelyek:
• tárgyév március 31-én a termelő tenyészetében találhatóak, azzal a feltétellel, hogy nem aznap
kerültek oda, és
• március 31-ig elléssel rendelkeznek, (holtellés és külföldön történt ellés esetén az ellátó állatorvos
által kiállított igazolás elektronikus úton történő csatolása szükséges a kérelemhez)
• koruk március 31-én legalább 23 hónap, és
• tejtermelés céljából tartják őket.
Minimálisan támogatható létszám: 1 egyed.
Gondoskodni kell a tenyészetében lévő állatállományra vonatkozóan a szarvasmarha-fajok egyedeinek
az ENAR rendelet szerinti jelölésről és nyilvántartásról, amelyek
• hivatalos tejtermelés-ellenőrzés alatt állnak, vagy
• az ENAR nyilvántartásba bejelentett tejhasznú (angelni, ayrshire, borzderes,
• brown swiss, dán vörös, egyéb tejhasznú, holstein-fríz, jersey, kosztromai, norvég vörös, SMR, tej
termelés céljából kettőshasznú fajtához tartozó) fajtakódon szerepelnek, vagy
• amelyek tartója megfelel a kistermelői élelmiszer-termelés, - előállítás és –értékesítés
• feltételeiről szóló 52/2010 FVM rendeletben foglaltaknak.
A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a tenyészetnek gümőkór-, brucellózis- és
leukózismentesnek kell lennie.
Egy állat után az egyed élete során csak egy típusú (húshasznú anyatehén vagy tejhasznú tehén) terme
léshez kötött közvetlen támogatás vehető igénybe.

Hogyan történik a támogatás igénylése?
A támogatási igényt az Egységes kérelem felületén május 15-ig kell bejelenteni az igényelt állatok ENAR
azonosítóinak és a csatolandó igazolások feltöltésével.
Kell-e igazolást csatolni a támogatási kérelem benyújtásánál?
Az Egységes kérelem felületén a Magyar Államkincstár által közzétett nyomtatványon a hatósági vagy
a járási főállatorvos által kiállított igazolás másolatát kell csatolni a tenyészet gümőkór-, brucellózis és
leukózismentességéről.
Ha kistermelőként kíván megfelelni a feltételeknek, akkor az 52/2010. FVM rendelet 2. számú mellék
lete alapján a hatósági, vagy a járási főállatorvos által kiállított igazolást kell csatolni.
Mikor, és mi alapján kerül a támogatás kifizetésre?
A támogatás forintban kerül kifizetésre az ellenőrzések lezárása és a támogatás fajlagos mértékének
meghatározása után, melynek határideje 2018. június 30-a.
Az átváltási árfolyam: az Európai Központi Bank által 2017. október 1-jét megelőzően megállapított
utolsó árfolyam.
Mekkora a rendelkezésre álló keret, a várható támogatás?
2017-ben a tejhasznú tehéntartás támogatására 68,866 millió euró áll rendelkezésre. A várható adott
évi támogatás mértéke függ a jogosult egyedek számától és az átváltáskor érvényes Ft/EUR árfolyam
tól, ezért konkrét támogatási összeg nem adható meg.

2. TEJTÁMOGATÁS NEMZETI FORRÁSBÓL
Nemzeti forrásból fizetett Átmeneti Nemzeti Támogatás keretén belül, történelmi (2007. 03. 31.) bázis
jogosultság alapján a mezőgazdasági termelő termeléstől elválasztott támogatásban részesül.
Hogyan történik a támogatás igénylése?
A támogatást 2017-ben igényelni nem kell, a történelmi bázisjogosultsággal rendelkező termelőket
a Magyar Államkincstár határozatban értesíti.
Mekkora a támogatási összeg?
Az adott évi támogatási összeg külön mértékrendelet alapján kerül meghatározásra. A mértékrendelet
megjelenése a későbbiekben várható.

A tájékoztató a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III.13.) FM rendelet, 2017. március 17-én hatályos
állapota, valamint az átmeneti nemzeti támogatásokról is rendelkező 5/2015. (II.19.) FM rendelet szintén 2017. március 17-én hatályos állapota alapján készült.
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