
Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 
90/2012. (VIII. 1.) Közleménye 

 
a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatásról szóló rendelet, 

valamint a telepi munkanapló módosításáról 
 

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága tájékoztatja a 
tejtermelő szarvasmarhát tartó gazdálkodókat, hogy 2012. július 27-én módosult az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő 
állatjóléti támogatás részletes feltételeiről szóló 18/2011. (III. 9.) VM rendelet. 

A módosítás néhány technikai jellegű változtatás mellett az alábbi főbb 
módosításokat tartalmazza. 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat 
szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás részletes feltételeiről szóló 18/2011. (III. 
9.) VM rendelet módosításáról szóló 79/2012. (VII. 27.) VM rendelet szerint az állattartók a 
második gazdálkodási év vonatkozásában – a gazdálkodási év lezárultát követően –  
2013. június 1. és 30. között nyújthatnak be kifizetési kérelmet a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH). 

E mellett módosult a kötelezettség átadására nyitva álló időszak is. A jövőben 
az állattartók az adott gazdálkodási év április 30-áig nyújthatnak be erre vonatkozó 
kérelmet az MVH-hoz. 

Az állatsűrűségre vonatkozó kötelezettségvállalás tekintetében változás, hogy 
ezt követően nem a TIR rendelet szerint nyilvántartott terület éves átlaga alapján számított 
értéket, hanem az érintett gazdálkodási év első napján nyilvántartott érték és a támogatási 
kérelemben megadott, a tartási helyen a támogatható állatok tartására szolgáló terület 
értéke közül a kisebbet kell figyelembe venni. 

Szintén változás, hogy a továbbiakban a kötelezően vezetendő telepi 
munkanaplóban csak év-hónap-nap bontásban kell rögzíteni a csülökápolás 
megtörténtének időpontját, ami a telepi munkanapló módosítását is szükségessé tette.  

A módosított telepi munkanapló a csatolt dokumentumban olvasható. A jelen 
közlemény mellékleteként megjelent módosított formátumú telepi munkanaplót 2012. július 
27-től kell vezetni. A 2012. május 1. és július 26. közötti bejegyzéseket az új formátumú 
naplóba átvezetni nem kell, azonban a régi formátumnak megfelelő telepi munkanaplót az 
újonnan megkezdett naplóhoz kell csatolni. 

További szabad felhasználásra csatolva található a módosított telepi munkanapló 
Excel formátumú változata, valamint a telepi munkanaplóhoz készített kitöltési segédlet. 

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága jelen közleményének 
megjelenésével egyidejűleg hatályát veszti az ÚMVP Irányító Hatóságának  
87/2011. (VI. 15.) Közleménye. 
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