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Támogatási kérelem - Főlap 
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Benyújtandó a kitöltési útmutató szerinti hivatalhoz! 
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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 Létszámadatok
Célprogram kódja Induló állatállomány Állatállomány-szaporulat Célprogram kódja Induló állatállomány Állatállomány-szaporulat



Ügyfél-regisztrációs szám: Oldalszám:Iratkód: D4400-01 2

6 Pontozási információ - létszámadatok
Célprogram kódja Beállított nukleusz minősítésű állomány Célprogram kódja Beállított nukleusz minősítésű állomány

7 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 többször módosított 23/2007. (IV.17.) FVM
rendelet és a 38/2010. (IV.15.) FVM rendelet (továbbiakban támogatási rendelet) - által előírt valamennyi feltételt megismertem, és az azokban foglalt
feltételeket 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, jogosulatlan igénybevétel esetén a jogosulatlanul kifizetett összeget visszafizetem, és vállalom az
egyéb jogkövetkezményeket;
f) nem állok gazdálkodási tevékenységemmel összefüggő végrehajtási eljárás alatt;
g) szervezet esetén a támogatási kérelem benyújtásakor az általam képviselt szervezet nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés
alatt.

.2 Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy vonatkozásomban a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 15. § (5) bekezdésében meghatározott követelményei teljesülnek.

.3 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: Tv.) alapján nyilvántartásba vett adataim alapján végzi;
b) amennyiben ezen adataim megváltoznak, a Tv. alapján azt a MVH illetékes kirendeltségén 15 napon belül bejelentem és amennyiben ezen bejelentési
kötelezettségemet elmulasztom, az ebből adódó jogkövetkezmények engem terhelnek;
c) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és az egyéb fizetési kötelezettség adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, melyet azt az állami
adóhatóság hajt be.

.4 Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy
a) 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;
b) az Áht. 13/A (4) bekezdése szerint az Áht. 18/C. § (13)-(14) bekezdéseiben meghatározott adataimat az Áht. 18/C. § (12)-(13) bekezdéseiben felsorolt
szervek az (5)-(8) bekezdésben, valamint a 18/C. § (12)-(13) bekezdéseiben foglaltak szerint felhasználják;
c) az MVH a támogatási rendelet 16. §-ában foglaltak alapján a kötelezettségátadás ellenőrzése céljából - a Tv. 24. § (2) bek. szerinti közérdekből nyilvános
adataimat - nevemet, lakóhelyemet (székhelyemet), a támogatás jogcímét, a célprogram megnevezését és a folyósított támogatás összegét a honlapján minden
év októberében közzétegye.

8 Kitöltési dátum és aláírás
Kitöltés dátuma:

. .
Ügyfél aláírása:

Aláíró neve:

Nem természetes személy esetén cégszerű aláírás szükséges.
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