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A mezőgazdasági termelőknek 2015-től lehetőségük nyílt európai uniós forrásból
termeléshez kötötten hízottbika-tartás támogatásának igénylésére. A termeléshez
kötött támogatás mellett továbbra is, egészen 2022-ig nemzeti forrásból,
hízottbika-bázisjogosultság alapján termeléstől elválasztott támogatást is kapnak
a bázisjogosultsággal rendelkezők

Kell-e igazolást csatolni a támogatási kérelem benyújtásánál?
Az Egységes kérelem felületén nem kell csatolni dokumentumot, igazolást.

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 2022. június 30.
Az átváltási árfolyam az Európai Központi Bank által 2022. október 1-jét megelőzően megállapított utolsó árfolyam.

Mekkora a rendelkezésre álló keret, a várható támogatás?
2022-ben a hízottbika-tartás támogatására 4,366 millió euró áll rendelkezésre. A várható adott évi támogatás
mértéke függ a jogosult egyedek számától és az átváltáskor érvényes Ft/EUR árfolyamtól, ezért konkrét fajlagos
támogatási összeg nem adható meg.
2. HÍZOTTBIKA-TARTÁS TÁMOGATÁSA NEMZETI FORRÁSBÓL
Nemzeti forrásból fizetett Átmeneti Nemzeti Támogatás keretén belül, történelmi (2006. év) bázisjogosultság
alapján a mezőgazdasági termelő termeléstől elválasztott támogatásban részesül.

Melyek a támogatás feltételei?
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Melyek a támogatás feltételei?
Támogatási igény a háziasított hímivarú szarvasmarhaféle (szarvasmarha és bivaly) után igényelhető, amelyet:
• 2021. április 1. és 2022. március 31. között
• Vágóhídon levágtak, vagy EU más tagországába, vagy EU-n kívülre exportáltak,
• a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti jelentési kötelezettségnek megfelelően, az állat vágóhídon történő
levágásának, illetve exportálásának igazolása megtörténik.
• A vágás vagy export napján betöltötte a 9 hónapos kort, és közvetlenül a vágást, vagy exportot megelőzően
legalább két hónapig az igénylő tenyészetében tartottak.
• Minimálisan támogatható létszám 1 egyed.
• Kérelmezőnek a birtokon tartási időszak első napjáig gondoskodni kell a tenyészetében lévő állatállományra
vonatkozóan a szarvasmarha-fajok egyedeinek az ENAR rendelet szerinti jelöléséről és nyilvántartásáról, valamint az egyed tenyészetből történő kikerülésének bejelentéséről az ENAR rendelet szerinti határidőn belül.
• A Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) a kérelemben szereplő támogatható állatok tenyészetének állattartójaként kell szerepelnie, az ügyfél-azonosító számának feltüntetésével.

A termeléstől elválasztott hízottbika támogatásban részesülő egy hektár SAPS jogosult területtel rendelkezzen, és
a TIR-ben állattartóként legyen nyilvántartva. Termelési kötelezettsége nincs, a 2022. szeptember 30-án rendelkezésére álló történelmi bázis alapján vehető igénybe a támogatás.

Hogyan történik a támogatás igénylése?
A támogatást 2022-ben igényelni nem kell, a 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, 2022.
április 02-án hatályos állapota, valamint az átmeneti nemzeti támogatásokról is rendelkező 5/2015. (II.19.) FM rendelet szintén 2022.
április 02-án hatályos állapota alapján készült. Tel.: +36 1 802 61 00 E-mail: info@nak.hu Honlap: www.nak.hu

Hogyan történik a támogatás igénylése?
A támogatási igényt az Egységes kérelem felületén, az egységes kérelem rendeletben foglalt időpontig, tárgyév
május 16-ig (2022. évben május 15. hét végére esik) kell bejelenteni az igényelt állatok ENAR azonosítóinak
feltöltésével. A támogatható egyedek azonosítói letölthetőek az ENAR honlapjáról az ENAR jogosultsággal
rendelkező ügyfél, és falugazdász által.
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