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Benyújtás helye: (a BTT által történt ellenjegyzést követően az N0117 számú támogatási kérelem mellékleteként) az igénylő lakhelye, illetve székhelye szerint illetékes MVH Megyei Kirendeltség
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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 A támogatott állomány azonosítója
Tartási hely azonosító(k):

Tenyészetkód(ok):



Oldal: 25 A támogatásra vonatkozó adatok*
A támogatási kérelemben feltüntetett baromfi megnevezése BTO száma

Támogatási jogcímek Állategység
3. §, A takarmányok nem kívánatos anyagtartalom mentességének

biztosítása
4. §, Mechanikai sérülés megelőzése

5. §, Kíméletes állatmozgatás és szállítás biztosítása
6. §, Állati fehérje mentes takarmány biztosítása

7. §, Takarmányhoz ivóvíz minőségű víz biztosítása
* Állományonként külön szakmai ellenőrzési lapot kell kitölteni!

Igényelt támogatás összesen:
. .

6 Napos vagy előnevelt baromfi beszerzése (átminősítése)
Napos vagy előnevelt baromfi megnevezése:

Keltető / szállító Átvétel (letelepítés / átminősítés)
neve címe tenyészetkódja ideje mennyisége (darab)

Összesen:

Csatolni kell a napos vagy előnevelt baromfi megvételéről szóló számla-másolatot, saját keltetőből vagy előnevelő telepről való szállítás esetén a
szigorú számadású belső szállítólevelet, tömő alapanyag számla nélküli kihelyezése esetén a szállítólevél másolatát.

7 Vágás, vágóhídra történő szállítás
Átvevő vágóhíd Átadás

neve címe tenyészetkódja ideje mennyisége (darab)

Összesen:

Vágás esetén a darabszámot a vágóhídi igazolás alapján kell megadni, a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 4. §-a és 5. §-a szerint az MVH-nak benyújtott állategység számításnál figyelembe vett állat-darabszámmal
azonosan.



Oldal: 3
8 Kitöltési dátum és aláírás

Helység: Dátum:
. . .

Aláírás:

9 A Baromfi Termék Tanács igazolása
A Baromfi Termék Tanács a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet alapján a
kérelmet szakmailag áttekintette és elfogadásra

javasolja nem javasolja módosítással javasolja

A következő indokok alapján nem, vagy részben javasolja:

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

Budapest ..........................................................

_____________________________________
Baromfi Termék Tanács

10 Mellékletek

A napos- és előnevelt baromfi vételéről szóló számlamásolatok.
A korosbításról szóló, vagy saját üzembe történő napos állat telepítése esetén az arról kiállított bizonylatok.


