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Benyújtás helye: (a BTT által történt ellenjegyzést követően az N0395 számú támogatási kérelem mellékleteként) az MVH igénylő lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei kirendeltsége

N0396
P.H.

1 Ügyfél-azonosítási információ
Ügyfél-azonosító:

Név:

2 Kapcsolattartási információ
Név:

Telefonszám:

Fax:

E-mail:

3 A támogatott állomány azonosítása 
Tartási hely azonosító(k):

A támogatott baromfi megnevezése*:

növendék csirke

szabadtartásos csirke

gyöngyös

házi tyúk

pecsenyeliba

növendék liba

fiatal liba

hízott liba

pecsenyekacsa

növendék kacsa

hízott kacsa

növendék pulyka

*A megfelelő baromfimegnevezés mellé tegyen X-et! Egy Szakmai Ellenőrzési Lapon több, ugyanazon baromfimegnevezés alá tartozó állományt is fel lehet tüntetni.
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4 Napos vagy előnevelt baromfi beszerzése (átminősítés)
Keltető / szállító Átvétel (letelepítés / átminősítés)

neve címe időpontja mennyisége
(darab)

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

Összesen:

Csatolni kell a napos vagy előnevelt baromfi vásárlásáról szóló számla másolatot, amennyiben napos baromfi esetében a termelő nevére nem a
keltető állítja ki a számlát, a szállítólevél másolatát is.
Saját keltetőből vagy előnevelő telepről való szállítás, illetve tömő-alapanyag számla nélküli kihelyezése esetén csak a szállítólevél másolatát
szükséges csatolni.

5 Vágás, vágóhídra történő szállítás
Átvevő vágóhíd Átadás

neve címe időpontja 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 alapján a Mechanikai sérülés megelőzése és Kíméletes állatmozgatás és szállítás biztosítása jogcímek esetében az
MVH-hoz benyújtandó kérelemben szereplő állategység-számításnál figyelembe vett állat darabszámmal azonosan.
Amennyiben a támogatási kérelemben feltüntetett baromfi-tételek mennyisége meghaladja a táblázat sorainak számát, úgy további táblázatot kell
benyújtani, azaz az oldal sokszorosítható.
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6 A támogatási igényre vonatkozó adatok

Támogatási jogcímek megnevezése Állategység
A takarmányok nem kívánatos anyagtartalma mentességének biztosítása

Mechanikai sérülés megelőzése

Kíméletes állatmozgatás és szállítás biztosítása

Halliszt mentes takarmány biztosítása

Takarmányhoz ivóvíz minőségű víz biztosítása

Igényelt támogatás összesen:
. .

Ft

7 Kitöltési dátum és aláírás
Helység: Dátum:

. . .
Aláírás:

8 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 módosítással javasolja:

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

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

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

❑ Tekintettel arra, hogy a 5. pontban megnevezett átvevő vágóhíd(ak) a Baromfi Termék Tanácsnak nem rendszeres
adatszolgáltatója/adatszolgáltatói, a BTT a támogatás igénybevételének megalapozottságát illetően nem tud állást foglalni.

*A kérelem ezen pontját a BTT tölti ki, ezért bármely rész módosítására, illetve javítására is csak a BTT jogosult. Egy Szakmai Ellenőrzési Lapon
egyszerre csak egy rubrika jelölhető.

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

_____________________________________
Baromfi Termék Tanács

9 Mellékletek

A napos és előnevelt baromfi vásárlásáról szóló számla-, illetve szállítólevél-másolatok.
Saját keltetőből történő napos állat telepítése vagy saját nevelésből történő korosbítás esetén az arról kiállított bizonylat.
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