Kitöltési útmutató
a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás – Alapadatok
betétlaphoz
Ez a formanyomtatvány szolgál a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági
állatfajták megőrzése támogatás esetén a 38/2010. (IV.15.) FVM rendelet 11. §-ban
foglaltaknak megfelelően a kötelezettségvállalással érintett állatállományból történő kiesés és
a pótolt állatok bejelentéséhez.
A kiesés-pótlás bejelentését ezen a formanyomtatványon kell megtenni a támogatásra jogosult
lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez postai úton a
rendeletben foglaltaknak megfelelően. Amennyiben a bejelentés nem ezen a nyomtatványon
kerül benyújtásra, azt az MVH nem veszi figyelembe.
A bejelentés egy alapadatokat és egy egyedi adatokat tartalmazó lapból áll.
A bejelentést azonos minősítésű egyeddel kell megtenni, mely megfelel a támogatás
előírásainak.
Kiesés pótlás külön is bejelenthető.
1. Igazolás iratkódja
Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen!
2. Azonosítási információ
Ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott regisztrációs
igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot!
Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik regisztrációs számmal, ezt a rovatot hagyja üresen.
Ügyfél neve: Itt kell megadni a kérelmező ügyfél nevét.
Célprogram kódja: háromjegyű kód, mely a célprogram azonosítására szolgál. Válassza ki
azt a célprogramkódot, melyben kiesés-pótlást kíván bejelenteni és itt adja meg:
a) szarvasmarha célprogramcsoport:
111) magyar szürke szarvasmarha célprogram,
112) magyartarka szarvasmarha célprogram,
121) bivaly célprogramcsoport: magyar házibivaly célprogram,
c) ló célprogramcsoport:
131) furioso - north star célprogram,
132) hucul célprogram,
133) gidrán célprogram,
134) kisbéri félvér célprogram,
135) lipicai célprogram,
136) magyar hidegvérű célprogram,
137) nóniusz célprogram,
138) shagya arab célprogram,
141) szamár célprogramcsoport: magyar parlagi szamár célprogram,
e) sertés célprogramcsoport:
151) fecskehasú mangalica célprogram,
152) szőke mangalica célprogram,
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153) vörös mangalica célprogram,
f) juh célprogramcsoport:
161) hortobágyi (magyar) racka célprogram,
162) gyimesi racka célprogram,
163) cigája célprogram,
164) tejelő cigája célprogram,
165) cikta célprogram,
171) kecske célprogramcsoport: magyar parlagi kecske célprogram,
h) tyúk célprogramcsoport:
181) fehér magyar tyúk célprogram,
182) fogolyszínű magyar tyúk célprogram,
183) sárga magyar tyúk célprogram,
184) kendermagos magyar tyúk célprogram,
185) fehér erdélyi kopasznyakú tyúk célprogram,
186) fekete erdélyi kopasznyakú tyúk célprogram,
187) kendermagos erdélyi kopasznyakú tyúk célprogram,
191) gyöngytyúk célprogramcsoport: magyar parlagi gyöngytyúk célprogram,
j) kacsa célprogramcsoport:
201) fehér magyar kacsa célprogram,
202) tarka magyar kacsa célprogram,
k) pulyka célprogramcsoport:
211) bronzpulyka célprogram,
212) rézpulyka célprogram,
l) lúd célprogramcsoport:
221) fodros tollú magyar lúd célprogram,
222) magyar lúd célprogram.
Törzsállomány azonosító: itt adja meg baromfi fajok esetén annak a törzsállománynak az
azonosító számát, mely a kieséssel érintett.
3 Kiesések
Itt kell megadni azon állatok összesített adatait, melyek a kötelezettségvállalási időszak alatt
az induló vagy a már esetlegesen beállított pótolt állományból kiesnek.
Állatok száma: a 2 Azonosítási információ adatblokkban megadott célprogramban
bejelenteni kívánt kiesett állatlétszám összesítve.
Kiesés dátuma: Az adott állatlétszám kiesésének dátuma, mely bejelentésre került az ENAR
rendszerbe.
Elhullás/Selejtezés/Leölés:
Itt kell megjelölni a kiesés okát.
Elhullás: a kérelmezett állat vagy állomány bármely okból történő elhullása esetén
Selejtezés: vágással járó tenyésztési selejtezés, vagy kényszervágás esetén, baromfi fajoknál
teljes állomány leselejtezése esetén
Leölés: a kérelmezett állat vagy állomány hatóság által állategészségügyi, járványügyi vagy
egyéb okokból elrendelt leölése esetén
Amennyiben az ügyfél vis maior bejelentést kíván tenni az állatok kiesésével kapcsolatban azt
a D4408-01 formanyomtatványon teheti meg.

2

4 Pótlások
Pótló állatok száma: Itt kell megadni azt az összesített állatlétszámot, amelyet a kiesett
állatok pótlásaként beállított.
Pótlás dátuma: A pótolt állatok beállításának dátuma. Csak az egy napon beállított
állatlétszámot írja be egy sorba. Ha eltérő napon történt a beállítás, akkor azokat külön sorban
kell megadni.
5 Igazoló állatorvos nyilatkozata
Az állatorvos ebben az adatblokkban aláírásával igazolja, hogy a 3. kiesések adatblokkban
feltüntetett kiesési okok megfelelnek a valóságnak.
Hatósági állatorvos neve: Itt kell megadni az adott állományért felelős hatósági állatorvos
nevét olvashatóan.
Hatósági állatorvos aláírása: előbbi rubrikában szereplő állatorvos aláírása és hatósági
pecsétjének helye.
6. Kitöltési dátum és aláírás
Dátum: A kitöltés időpontját kell beírni.
Ügyfél aláírása: A kérelmező vagy cég esetén képviselőjének aláírása szükséges.
Aláíró neve: Adja meg olvashatóan az előző rubrikában szereplő aláíró nevét!
Cégszerű aláírás: a szervezet hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a
szervezet nevében, az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre
jogosult személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása. A cégszerű aláírás
elengedhetetlen része a képviselt szervezet megnevezése, az aláírásra jogosult személy
(nyomtatott betűvel kiírt) teljes neve és aláírása, és a szervezet bélyegzőlenyomata.
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Kitöltési útmutató
a D4406-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás egyedlaphoz
Ez a formanyomtatvány szolgál a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági
állatfajták megőrzése támogatás esetén a 38/2010. (IV.15.) FVM rendelet 11. §-ban
foglaltaknak megfelelően a kötelezettségvállalással érintett állatállományból történő kiesés és
a pótolt állatok egyedszintű (baromfi esetén állomány) bejelentéséhez.
A kiesés-pótlás bejelentését ezen a formanyomtatványon kell megtenni a támogatásra jogosult
lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez postai úton a
rendeletben foglaltaknak megfelelően. Amennyiben a bejelentés nem ezen a nyomtatványon
kerül benyújtásra, azt az MVH nem veszi figyelembe.
A bejelentés egy alapadatokat és egy egyedi adatokat tartalmazó lapból áll.
1. Azonosítási információ
Ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott regisztrációs
igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot!
Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik regisztrációs számmal, ezt a rovatot hagyja üresen.
Célprogram kódja: háromjegyű kód, mely a célprogram azonosítására szolgál. Válassza ki
az igazolni kívánt célprogramkódot az alábbiak közül és itt adja meg
a) szarvasmarha célprogramcsoport:
111) magyar szürke szarvasmarha célprogram,
112) magyartarka szarvasmarha célprogram,
121) bivaly célprogramcsoport: magyar házibivaly célprogram,
c) ló célprogramcsoport:
131) furioso - north star célprogram,
132) hucul célprogram,
133) gidrán célprogram,
134) kisbéri félvér célprogram,
135) lipicai célprogram,
136) magyar hidegvérű célprogram,
137) nóniusz célprogram,
138) shagya arab célprogram,
141) szamár célprogramcsoport: magyar parlagi szamár célprogram,
e) sertés célprogramcsoport:
151) fecskehasú mangalica célprogram,
152) szőke mangalica célprogram,
153) vörös mangalica célprogram,
f) juh célprogramcsoport:
161) hortobágyi (magyar) racka célprogram,
162) gyimesi racka célprogram,
163) cigája célprogram,
164) tejelő cigája célprogram,
165) cikta célprogram,
171) kecske célprogramcsoport: magyar parlagi kecske célprogram,
h) tyúk célprogramcsoport:
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181) fehér magyar tyúk célprogram,
182) fogolyszínű magyar tyúk célprogram,
183) sárga magyar tyúk célprogram,
184) kendermagos magyar tyúk célprogram,
185) fehér erdélyi kopasznyakú tyúk célprogram,
186) fekete erdélyi kopasznyakú tyúk célprogram,
187) kendermagos erdélyi kopasznyakú tyúk célprogram,
191) gyöngytyúk célprogramcsoport: magyar parlagi gyöngytyúk célprogram,
j) kacsa célprogramcsoport:
201) fehér magyar kacsa célprogram,
202) tarka magyar kacsa célprogram,
k) pulyka célprogramcsoport:
211) bronzpulyka célprogram,
212) rézpulyka célprogram,
l) lúd célprogramcsoport:
221) fodros tollú magyar lúd célprogram,
222) magyar lúd célprogram.
2. Egyedek azonosítása
Kieső állat ENAR-száma: Itt kell megadni azoknak az állatoknak, állományoknak az egyedi
azonosítóját célprogramonként, melyek a támogatási időszak alatt kiestek, a kiesés dátumával,
a pótlásként beállított állatok ENAR számával és a pótlás dátumával.
Baromfi fajok, fajták esetén az állományok BIR rendszerben nyilvántartott
azonosítóját kell megadni.
Sertés fajták esetén az SZFTV nyilvántartási rendszerben szereplő ellenőrzési
számokat kell megadni.
Elhullás/Selejtezés/Leölés:
Itt kell megjelölni a kiesés okát.
Elhullás: a kérelmezett állat vagy állomány bármely okból történő elhullása esetén
Selejtezés: vágással járó tenyésztési selejtezés, vagy kényszervágás esetén, baromfi fajoknál
teljes állomány leselejtezése esetén
Leölés: a kérelmezett állat vagy állomány hatóság által állategészségügyi, járványügyi vagy
egyéb okokból elrendelt leölése esetén
Amennyiben az ügyfél vis maior bejelentést kíván tenni az állatok kiesésével kapcsolatban azt
a D4408-01 formanyomtatványon teheti meg.
Pótlásként beállított állat ENAR-száma: Itt kell megadni annak az állat(ok)nak egyedi
azonosítóját, amelyet a kiesett álla(to)k pótlásaként beállított.
Baromfi fajok, fajták esetén az állományok BIR rendszerben nyilvántartott
azonosítóját kell megadni.
Sertés fajták esetén az SZFTV nyilvántartási rendszerben szereplő ellenőrzési
számokat kell megadni.
Pótlás dátuma: A pótolt állat(ok) tenyészetbe beállításának dátuma. Amennyiben az állat már
korábban is a tenyészetében állt, akkor a pótolt állat kiesésének dátumát adja meg!
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3 Igazoló állatorvos nyilatkozata
Az állatorvos ebben az adatblokkban aláírásával igazolja, hogy a 3. kiesések adatblokkban
feltüntetett kiesési okok megfelelnek a valóságnak.
Hatósági állatorvos neve: Itt kell megadni az adott állományért felelős hatósági állatorvos
nevét olvashatóan.
Hatósági állatorvos aláírása: előbbi rubrikában szereplő állatorvos aláírása és hatósági
pecsétjének helye.
4. Kitöltési dátum és aláírás
Dátum: A kitöltés időpontját kell beírni.
Ügyfél aláírása: A kérelmező vagy cég esetén képviselőjének aláírása szükséges.
Aláíró neve: Adja meg olvashatóan az előző rubrikában szereplő aláíró nevét!
Cégszerű aláírás: a szervezet hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a
szervezet nevében, az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre
jogosult személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása. A cégszerű aláírás
elengedhetetlen része a képviselt szervezet megnevezése, az aláírásra jogosult személy
(nyomtatott betűvel kiírt) teljes neve és aláírása, és a szervezet bélyegzőlenyomata.
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