Az ÚMVP Irányító Hatóságának 23/2011. (III.17.) Közleménye
a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatásról
szóló rendelet megjelenéséről és a támogatási jogosultság
megszerzéshez szükséges tudnivalókról
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága tájékoztatja a
tejtermelő szarvasmarhát tartó állattartókat, hogy 2011. március 9-én megjelent az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti
támogatás részletes feltételeiről szóló 18/2011. (III. 9.) VM rendelet. Azok az állattartók, akik
5 évre vállalják a rendeletben megfogalmazott állatjóléti többletkötelezettségek betartását,
2011. április 1. és 30. között nyújthatnak be támogatási kérelmet az MVH-nak az
állattartó székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes megyei kirendeltségéhez az MVH által
rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon, postai úton.
Támogatásra az az állattartó jogosult, aki a TIR-ben nyilvántartott tenyészetéhez tartozó
tartási helyeken az ENAR-ban nyilvántartott támogatható állatot tart, és rendelkezik a
tartási helyek szerint területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Állategészségügyi és
Élelmiszerlánc-biztonsági Igazgatóságának hatósági bizonyítványával arról, hogy a tartási
helyek maradéktalanul megfelelnek a hatályban lévő állatjóléti előírásoknak.
A támogatásra jogosult ÁE megállapítása a 2011. május 1-jén az ENAR
nyilvántartásban szereplő állatlétszám és az ugyanezen időpontban az istállóknak és a
nyitott állattartó létesítményeknek a TIR rendelet szerint nyilvántartott területnagysága
alapján történik. A 2011. május 1-jét követően visszamenőleges hatállyal tett állatlétszámot
és területnagyságot érintő bejelentések a jogosult ÁE megállapítása során nem vehetők
figyelembe!
Közös tartás esetén az állattartóknak a támogatási kérelem benyújtása előtt meg kell
határozniuk a közös tartásban részt vevő egyes tenyészetek által használt területek
nagyságát, hogy azt a támogatási kérelmen fel tudják tüntetni.
Ha az állattartó a takarmányozásra vonatkozó kötelezettség betartását is vállalja, akkor
a támogatási időszak teljes időszaka alatt rendelkeznie kell egy a 2011. április 1 és 30.
közötti időszakra vonatkozó takarmányozási dokumentációval.
A természetes körülmények biztosítására vonatkozó kötelezettség vállalása esetén az
állattartónak a legeltetett területek vonatkozásában legalább az adott gazdálkodási évre
vonatkozóan használati joggal kell rendelkeznie.
Felhívom továbbá az állattartók figyelmét, hogy a támogatási kérelemhez az alábbi
dokumentumokat kell mellékelni:


a Megyei Kormányhivatal Állategészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági
Igazgatósága által kiállított hatósági bizonyítványt arról, hogy a tartási hely
maradéktalanul megfelel a hatályban lévő állatjóléti előírásoknak;



a támogatási kérelem pontozásához szükséges dokumentumokat;



közös tartás esetén a közös tartásban résztvevő, de e rendelet alapján támogatási
kérelmet be nem nyújtó állattartók nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező által a
támogatási kérelmen feltüntetett terület a kérelmező használatában van.
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