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Benyújtandó az illetékes MVH Kirendeltséghez! 
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2 Azonosítási információ

Ügyfél-regisztrációs szám:

1Oldalszám:

3 Ügyfél adatai
Előtag: Név:

Cégforma:

4 Kapcsolattartási információ
Név:

Helység:

Irányítószám: Postai cím:

Telefonszám1: Telefonszám2:

Fax:

E-mail cím:

5 Nyilatkozatok
.1 Kijelentem, hogy

a) a kérelemben szolgáltatott adatok megfelelnek a valóságnak;
b) a jelen kérelemben igényelt támogatás(ok)ra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések - különösen a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet és
a 38/2010. (IV.15.) FVM rendelet (továbbiakban támogatási rendelet) - által előírt valamennyi feltételt megismertem és betartom;
c) vállalom a b) pontban meghatározott feltételekből eredő kötelezettségek teljesítését, így különösen, hogy a támogatással összefüggő
ellenőrzés során kért dokumentumokat, igazoló iratokat beszerzem, átadom, és a gazdaság megtekintését biztosítom;
d) megfelelek, valamint a támogatott tevékenység megfelel a támogatás igénybevételének feltételeit meghatározó jogszabályok előírásainak;
e) a támogatást rendeltetésének megfelelően használom fel, az intézkedésben való jogosulatlan részvétel esetén a jogosulatlanul kifizetett
összeget visszafizetem, és vállalom az egyéb jogkövetkezményeket;
f) nem állok gazdálkodási tevékenységemmel összefüggő végrehajtási eljárás alatt;
g) az általam képviselt gazdálkodó szervezet nem áll felszámolási eljárás, vagy végelszámolás alatt;
h) büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom továbbá, hogy megfelelek a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 15. §-ában meghatározott feltételeknek.
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.2 Tudomásul veszem, hogy
a) az MVH a kérelemhez kapcsolódó ügyintézést a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: MVH eljárási törvény) alapján nyilvántartásba
vett adataim alapján végzi;
b) amennyiben az a) pont szerinti adataim megváltoznak, az MVH eljárási törvény alapján azt az MVH illetékes kirendeltségén 15 napon belül
köteles vagyok bejelenteni és amennyiben ezen bejelentési kötelezettségemet elmulasztom, az ebből adódó jogkövetkezmények engem
terhelnek;
c) az intézkedésben való jogosulatlan részvétel alapján megállapított, valamint az egyéb fizetési kötelezettség adók módjára behajtandó
köztartozásnak minősül, melyet az állami adóhatóság hajt be;
d) lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illet meg, az esedékes támogatások
folyósítása felfüggesztésre, illetve visszatartásra kerül, kivéve, ha az Áht. 13/A. §-ának (5) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetésből
nyújtott támogatás köztartozás esetén is folyósítható.

.3 Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy
a) az Áht. 13/A.§ (4)-(5) bekezdései alapján az Áht. 18/C. § (14) bekezdésében meghatározott adataimat /név (megnevezés), lakhely
(székhely) és adószám, adóazonosító jel/ az Áht. 18/C. § (13) bekezdésében felsorolt szervek a 13/A.§ (5)-(9) bekezdésben, valamint a 18/C. §
(13) bekezdésben foglaltak szerint felhasználják;
b) az általam közölt adatokat az MVH továbbítsa az Irányító Hatóság részére azzal a céllal, hogy azokat az intézkedéshez kapcsolódó
monitoring tevékenységében, valamint annak végrehajtásáról szóló éves jelentéseiben felhasználja, továbbá a Magyar Államkincstár által
működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, és az államháztartás működési
rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 122. § (3) bekezdése szerinti támogatások folyósítói, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati
Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások
nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek. 

4. Nyilatkozom, hogy amennyiben az intézkedésekkel kapcsolatban lejárt tartozásom áll fenn, az MVH eljárási törvény 38. § (9) bekezdése
alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számlámat vezető pénzforgalmi
szolgáltató végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni. Tudomásul veszem, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmem érdemi
vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

5. Nyilatkozom továbbá, hogy a betétlapokon az általam megjelölt egyedekre illetve baromfifélék esetén a megadott állományra igénylem a
támogatást.

6 Kitöltési dátum és aláírás
Kitöltés dátuma:

. .
Ügyfél aláírása:

Aláíró neve:

Nem természetes személy esetén cégszerű aláírás szükséges.
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Tájékoztató
Tájékoztató az Európai Mezőgazdasági Garancialapból, az Európai Halászati Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból,

valamint a központi költségvetésből származó pénzeszközök kedvezményezettjére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 15/A. § (1) bekezdése értelmében az államháztartás alrendszereiből nyújtott, nem normatív, céljellegű,
működési és fejlesztési támogatásokra vonatkozó adatokat közzé kell tenni. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 3. § (4) bekezdése értelmében - az adatok körének kifejezett megjelölésével - törvény közérdekből
elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló
2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: MVH eljárási törvény) 24. § (2) bekezdése szerint az MVH által kezelt támogatási adatok közül közérdekből
nyilvános adat az MVH eljárási törvény alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által folyósított, a központi költségvetésből, illetve
az EMGA-ból, az EMVA-ból, illetve EHA-ból finanszírozott támogatásban részesülő ügyfél:

a) családi és utóneve (elnevezése), lakóhelye, székhelye, telephelye,
b) a támogatás jogcíme,
c) a folyósított támogatás összege, valamint
d) a jogosulatlan részvétel alapján visszafizetett támogatási összege.

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv negyedévenként a tárgyév első napjától az adott negyedév utolsó napjáig folyósított, az MVH
eljárási törvény 24. § (2) bekezdésében meghatározott támogatásokra, illetve a jogosulatlan részvétel alapján visszafizetett támogatásokra vonatkozó,
a 24. § (2) bekezdés szerinti adatokat honlapján (a www.mvh.gov.hu weboldalon) legkésőbb a negyedévet követő hónap utolsó napjáig közzéteszi. A
közzétételben az időszak során folyósított EMGA és EMVA támogatások együttes összege, valamint a folyósított támogatások teljes összege is
feltüntetésre kerül.

Tájékoztatom továbbá, hogy
- a fenti adatait az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme céljából a Európai Unió és a tagállamok pénzügyi ellenőrző és vizsgálati szervei
feldolgozhatják, azzal, hogy tevékenységük során az ügyfél alapvető jogait és szabadságait tiszteletben tartják,
- az Avtv. 11. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a valóságnak meg nem felelő adat helyesbítését kezdeményezheti, továbbá az Avtv. 20. §-a
alapján az MVH az általa kezelt, közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatosan kérelemre tájékoztatást ad,
- amennyiben ezen adatok nyilvánosságra hozatalával összefüggésben jogsérelem éri, úgy a vonatkozó jogszabályok így különösen az Avtv. 17.
§-ában meghatározott bírósági jogérvényesítés - által biztosított lehetőségeket igénybe veheti.


	DATA_ELONE: 
	DATA_NEVE1: 
	DATA_UTONE: 
	DATA_KNEVE: 
	DATA_HELYS: 
	DATA_IRSZA: 
	DATA_POCIM: 
	DATA_TELS1: 
	DATA_TELS2: 
	DATA_FAXSZ: 
	DATA_EMAIL: 
	DATA_GAZID: 
	DATA_ALDAT: 
	DATA_ALDAT_: 
	DATA_ALDAT__: 
	DATA_ALNEV: 


