
Kancatámogatás -- kiesés-pótlás ügyintézése 

 

A VP őshonos állatfajták in situ megőrzése című támogatás esetében a kiesés és pótlás ügyintézése 

során a következőkre kérjük figyelni: 

 

A kiesett egyedet 90 napon belül kell pótolni, és a kiesés-pótlást 10 napon belül jelenteni kell az 

Államkincstárnak. 

 

Az Államkincstárnak történő bejelentés előtti teendők és tudnivalók: 

- A kieső egyedet be kell jelenteni a NÉBIH-nek az „Egyedbejelentő – tartás vége” című 

bejelentőlapon. A bejelentőlap letölthető innen: 

http://www.kisberigidran.hu/images/dokumentumok/nyomtatvanyok/Lofelek_egyedbejelento_

lapja_Tartas_vege_v223-1.pdf  

- A pótló egyedet, amennyiben ez korábban még nem történt meg, be kell jelenteni a NÉBIH-

nek az „Egyedbejelentő – tartás kezdete” című bejelentőlapon. Nem saját tenyésztésű egyed 

esetén az előző tartó feltétlenül jelentse ki a lovat, mert ha két helyre van egyszerre bejelentve, 

akkor nem lesz jogosult a támogatásra. A bejelentőlap letölthető innen: 

http://www.kisberigidran.hu/images/dokumentumok/nyomtatvanyok/Lofelek_egyedbejelento_

lapja_Tartas_kezdete_v_223-1.pdf  

- Pótlásként beállítható az az 1 évet betöltött kanca, amelynek útlevelében szerepel a kisbéri-

félvér, illetve gidrán fajtamegjelölés (akár a második, akár a 10. lapon), és amely a Kisbéri és 

Gidrán Egyesület törzskönyvében szerepel, illetve abba felvehető. Bírálat megléte 3 évet 

betöltött lovak esetén kötelező. 

- Az Államkincstár tájékoztatása szerint amennyiben az eredeti kanca nem ellett meg a 

kötelezettségvállalási időszak alatt, a pótló egyed esetében figyelembe vehető az ezen 5 éves 

időszak alatt születte bármely, a fajtában elfogadott csikó. 

- Pótló kancaként beállítható az a ló is, amelyet az eredeti támogatási kérelem elbírálásakor a 

fajtabejegyzés vagy a tartási hely-bejelentés hiánya miatt elutasítottak, de közben a probléma 

rendeződött. 

 

A kiesés és pótlás bejelentése: 

- A bejelentőlap letölthető innen: 

http://www.kisberigidran.hu/index.php/dokumentumok/tamogatasok/44-

dokumentumok/tamogatasok/311-kieses-potlas  

- A lapot kérjük számítógéppel kitölteni és PDF-ben elmentve elküldeni a tenyésztésvezetőnek 

a www.kisberigidran.hu email-címre. A bejelentőt egyesületi aláírással ellátva fogjuk 

visszaküldeni előbb elektronikusan, utána eredetiben postán. Kérjük, állategészségügyi okból 

történő kiesés esetén az állatorvos aláírásával csak olyan nyomtatványt lássanak el, amit az 

egyesület már ellenőrzött. 

- A kiesés-pótlás-bejelentő lapon a kiesés dátumának meg kell egyeznie azzal a dátummal, ami 

a NÉBIH-nek is bejelentésre került. A pótlás dátuma lehet a tenyészetbe kerülés dátuma, 

illetve ha a ló már korábban a tenyészetben volt, akkor célszerűen a kieső ló fogyatékolásának 

dátumát írjuk be. 

 

Beküldés: 

Ügyfélkapun keresztül, a szokásos módon be kell lépni az MVH elektronikus ügyintézési 

felületére. Itt az „Általános ügyintézés” menüben található a „Támogatáshoz kapcsolódó iratok 

elektronikus beküldése” sor, ide belépve értelemszerűen kitölthetők a sorok és fel lehet tölteni a 

szkennelt dokumentumot. 
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