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1 Ügyfél-azonosítási információ
Ügyfél-regisztrációs szám:

2 Kérelmező adatai
Előtag:

Név:

Utótag:

3 Kapcsolattartási információ
Név:

Helység:

Irányítószám: Utca, házszám:

Telefonszám:

Fax:

E-mail:

4 Tárgyidőszak
Tárgyidőszak: ........................év ............................negyedév

5 A támogatás darabszáma
A támogatást ................... db vágósertés/tenyészkoca süldő leadása/értékesítése után

❑ alapanyag-termelőként

❑ bérhízlalóként/bérnevelőként

❑ bérhízlaltatóként/bérneveltetőként kérem.*

* A megfelelő négyzetbe tegyen X-et!



Oldal: 26 Az igényelt támogatás
Jogcím A támogatás mértéke

(Ft/állategység)
Igényelt mennyiség

(állategység)
Igényelt támogatás összege

(Ft)
1. Nagyobb férőhely biztosítása (3. §) 1280

2. Természetes feltétel biztosítása a tartási
rendszerben (4. §)

370

3 . Fény biztosítása (5. §) 880
4. Verekedések, kimarások megelőzése (6. §) 1320

5. Takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz
biztosítása (7. §)

1540

6. Almozás biztosítása (8. §) 670
7. Megfelelő mikroklíma biztosítása (9. §) 1100

Összesen

7 Nyilatkozatok

.1 Nyilatkozom, hogy csőd-, felszámolási, adósságrendezési vagy végelszámolási eljárás alatt nem álló jogi személy, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság vagy gazdálkodási tevékenységemmel összefüggésben végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó vagy
végrehajtási eljárás alatt nem álló, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal
rendelkező természetes személy - ideértve a külön törvényben meghatározott családi gazdálkodót - vagyok.

.2 Nyilatkozom, hogy adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítási járuléktartozásom nincs, továbbá nincs lejárt tartozásom az MVH
felé.

.3 Nyilatkozom, hogy a tevékenységemnek megfelelő, az érintett termékpályán működő, olyan államilag elismert termelői csoport, BÉSZ,
tenyésztő szervezet, terméktanács vagy szakmai szervezet tagja vagyok, amely nyitott tagsággal működik.

.4 Nyilatkozom, hogy a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 116/2003. (XI. 18.) FVM
rendelet előírásainak eleget tettem.

.5 Nyilatkozom, hogy megfelelek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott, a rendezett munkaügyi
kapcsolatokra vonatkozó feltételeknek.

.6 Hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatásra való jogosultság ellenőrzése és a támogatás folyósítása érdekében a szükséges mértékig és
időtartamban az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyőrség, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, illetve azok szervei, továbbá a Magyar Államkincstár Rt. az általam közölt adataimat felhasználják.

.7 Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor agrár-, vagy agrár-vidékfejlesztési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős
határozattal megállapított köztartozással nem rendelkezem.

.8 Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelmemben megjelölt állatjóléti tevékenységeket a támogatási kérelem benyújtásától számított legalább öt
éven át folytatom.

.9 Nyilatkozom, hogy a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásról szóló
bizottsági közlemény (HL 2004/C 244/02.) 2.1 alpontja szerint nem minősülök nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

.10 Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelmen és a mellékleteken feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

.11 Tudomásul veszem, hogy amennyiben az intézkedéssel kapcsolatban lejárt tartozásom áll fenn, a 2007. évi XVII. törvény 38. § (9) bekezdése
alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számlámat vezető pénzforgalmi
szolgáltató a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni. Tudomásul veszem, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmem az MVH a
2007. évi XVII. törvény alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja.

8 Kitöltési dátum és aláírás
Helység: Dátum:

. . .
Aláírás:



Oldal: 3
9 Az állatállományt felügyelő kezelő állatorvos igazolása

Igazolom, hogy a támogatási kérelemben megjelölt támogatási igény megalapozott.
Helység: Dátum:

. . .
Aláírás:

10 Csatolandó mellékletek

- Az MgSzH területi szervének igazolása bűnügyi személyes adat közlésének kivételével a rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontjában előírt feltételek
teljesítéséről, amelynek tartalmaznia kell az érintett tenyészetnek a rendelet 1. § (5) bekezdése szerinti létszámát is.

- A sertés értékesítéséről szóló számla, illetve felvásárlási jegy másolata (saját vágás esetén a vágás végrehajtását igazoló belső bizonylat
másolata).

- Tenyésztésre értékesített kocasüldők esetében a tenyésztőszervezet igazolása.
- Bérhízlaló/bérnevelő esetén a rendelet 2. § (6) bekezdésében előírt dokumentumok.
- Bérhízlaltató/bérneveltető esetén a rendelet 2. § (7) bekezdésében előírt dokumentumok.
- Nagyobb férőhely biztosítása jogcím esetén a rendelet 3. § (4) bekezdésében előírt dokumentumok.
- "Természetes feltétel biztosítása a tartási rendszerben jogcím esetén a rendelet 4. § (4) bekezdésében előírt dokumentumok.
- "Fény biztosítása" jogcím esetén a rendelet 5. § (3) bekezdésében előírt dokumentumok.
- "Verekedések, kimarások megelőzése" jogcím esetén a rendelet 6. § (4) bekezdésében előírt dokumentumok.
- "Takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása" jogcím esetén a rendelet 7. § (4) bekezdésében előírt dokumentumok.
- "Almozás biztosítása" jogcím esetén a rendelet 8. § (4) bekezdésében előírt dokumentumok.
- "Megfelelő mikroklíma biztosítása" jogcím esetén a rendelet 9. § (3) bekezdésében előírt dokumentumok.



Oldal: 4

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

Tájékoztatom, hogy az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) származó pénzeszközök kedvezményezettjeire vonatkozó információk nyilvánosságra hozatalának tekintetében
történő alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 2008. március 18-i 259/2008/EK Bizottsági rendelet 1. cikke, valamint a
mezőgazdasági agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007.
évi XVII. törvény 24. § (2)-(3) bekezdései alapján az alábbi adatok negyedévenként közzétételre kerülnek a www.mvh.gov.hu web-oldalon:

I. Ügyfél-azonosító adatok
Természetes személy ügyfél esetében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ügyfél-nyilvántartási rendszerében nyilvántartott
a) családi- és utónév,
b) lakcím, amely tartalmazza a település nevét és postai irányítószámát is.

Nem természetes személy ügyfél (gazdasági társaságok, alapítványok, egyesületek stb.) esetében az ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott
a) bejegyzés szerinti teljes név,
b) székhely/telephely szerint a település neve és postai irányítószáma.

II. Kifizetésre és a támogatás jogosulatlan igénybevételére vonatkozó adatok
1) Az ügyfél részére a) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap terhére a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme, összege és ezek pénzneme,
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap terhére a pénzügyi évben teljesített közfinanszírozás jogcíme, - a közösségi és a nemzeti
hozzájárulásokat is magában foglaló - teljes összege és ezek pénzneme, c) az a) és b) pontban meghatározott kifizetett összegek együttesen, és ezek
pénzneme, d) az Európai Halászati Alap terhére a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme, összege és ezek pénzneme, e) a központi
költségvetésből a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme, összege és ezek pénzneme, f) az a), b), d) és e) pontok alapján folyósított
támogatások teljes összege és ezek pénzneme. 2) A központi költségvetésből, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból támogatásban részesülő ügyfél által jogosulatlan igénybevétel alapján
visszafizetett támogatás összege jogcímenként.

Tájékoztatom továbbá, hogy
- a fenti adatokat a Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme céljából a Közösségek és a tagállamok pénzügyi ellenőrző és vizsgálati szervei
feldolgozhatják, azzal, hogy tevékenységük során nem sérthetik az ügyfél személyes szabadságát és alapvető jogait,
- az I. és II. pontban meghatározott adatok az első közzétételüktől számított két évig elérhetőek maradnak a www.mvh.gov.hu web-oldalon,
- az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvének megfelelően, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 11. § (1) bekezdése alapján a valóságnak meg nem felelő adat helyesbítését kezdeményezheti, továbbá a
12. §-a alapján az MVH az általa kezelt, közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatosan kérelemre tájékoztatást ad,
- amennyiben ezen adatok nyilvánosságra hozatalával összefüggésben bármilyen jogsérelem éri, úgy annak orvoslására a Közösségek és a
tagállami jogrendszer szabályai az Avtv. 17. §-ában meghatározott bírósági jogérvényesítés által biztosított lehetőségeket igénybe veheti.


