Tisztelt Tenyésztő!
Örömmel tájékoztatom, hogy 43/2014 (XII.29.) számmal megjelent a Földművelésügyi Minisztérium
rendelete, amely ismételten lehetővé teszi a tenyésztésszervezés keretében végzett törzskönyvezési,
teljesítményvizsgálati és tenyészértékbecslési feladatok költségeinek támogatását.
Ez a rendelet tartalmában és szellemiségében megegyezik az előző rendelettel, alapját a
702/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: bizottsági rendelet) képezi. Néhány fontos
változásra szeretném azonban felhívni a tisztelt figyelmét:
-

-

-

A jogcímek köre bővült. Többek között lehetőség nyílik a legmodernebb tenyészértékbecslési
eljárások, a genomikai vizsgálatok támogatott formában történő igénybevételére.
Az egyes jogcímekhez kapcsolódó támogatási összegek emelkedtek.
A támogatás igénybevételéhez szükséges egy előzetes nyilatkozat a támogatott tevékenység
igénybevételéről /jelen levelemhez mellékeltük/ kitöltése, amelyet a bizottsági rendelet ír
elő. Ez hivatott biztosítani a támogatások ösztönző hatását.
A nyilatkozatot az előző időszakban igénybevett, illetve nyújtott szolgáltatások alapján előre
kitöltöttük a rendszerünkben nyilvántartott adatok alapján. Kérjük, ezeket szíveskedjék
ellenőrizni!
Az adatokban történő változást kérjük, hogy írásban jelentse be Egyesületünk felé.
A rendelet támogatásokra vonatkozó pénzügyi/könyveléstechnikai része változatlan, tehát
nem tartalmaz direkt kifizetést a kedvezményezettek felé, hanem kizárólag a harmadik fél
által nyújtott szolgáltatási díjak összegét hivatott csökkenteni. A támogatások elszámolásáról
minden évben részletes kimutatást készítünk a kedvezményezettek részére.

Segítség a kitöltéshez
Az 1. blokk tartalmazza a kérelmező adatait.
-

-

Feltüntettük a kedvezményezett nevét, lakhelyét/székhelyét és az ügyfél-azonosító számát.
Ezeket az adatokat nyilvántartásunkból az előző támogatási időszak adatai alapján előre
feltöltöttük.
Szíveskedjen megjelölni a vállalkozás minősítését az űrlap hátulján található meghatározások
alapján.

A 2. blokk a megbízásra vonatkozó adatokat tartalmazza.
-

-

-

Az előző időszak során az Ön tenyészetében/állományában elvégzett szolgáltatásokat nyújtó
szervezetet (szervezeteket) soroltuk fel, amely az űrlapon szereplő szarvasmarha fajra (és
értelemszerűen a holstein-fríz fajtára) vonatkozik.
Azokat a tevékenységeket jelöltük meg előzetesen, amelyeket nyilvántartásaink szerint az Ön
állományában végeztünk/végeztettünk el, illetve amelyre jogosult lehet vagy a nemzeti
tenyésztési program végrehajtásához adatot szolgáltat.
A szolgáltatás időszaka a rendelet hatálybalépése és hatályának vége közötti időszakot
jelenti, de természetesen bármely szolgáltatás írásban felmondható. A támogatott

-

szolgáltatás egy új nyilatkozat kitöltésével újra igényelhető. A felmondást követően azonban
az adott tevékenységre támogatás már nem igényelhető.
Felsoroltuk az ENAR nyilvántartás szerinti, az 1. blokkban megadott ügyfél-azonosítóhoz
tartozó állatállományok tenyészetkódját/-kódjait. Amennyiben időközben változások
történtek, kérjük, hogy azt jelezni - a megszűnt tenyészetet kihúzni, az új tenyészetkódot
pedig beírni szíveskedjék.

A 3. blokk tartalmazza a nyilatkozatokat
-

Kérjük, hogy elolvasás után szíveskedjen dátummal ellátni és aláírni az űrlapot, majd
postafordultával küldje vissza Egyesületünk címére:
Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete
Budapest
Lőportár utca 16.
1134

A visszaérkezett űrlapokat nyilvántartásba vesszük, majd a tenyésztési hatóság (NÉBIH) részére
továbbítjuk, amely ellenőrzést követően záradékolja azt. A tenyésztési hatóság döntéséről értesítést
küldünk Önnek.

Budapest, 2015. január 26.

Együttműködését előre is megköszönve,

Bognár László s.k.
ügyvezető igazgató
Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete

