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K I T Ö L T É S I   Ú T M U T A T Ó 

 

A D9906-01 Kérelem teljes visszavonása* 

formanyomtatványhoz  

 

Kérjük, hogy amennyiben egy, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) 
EMVA-ból finanszírozott intézkedéshez (jogcímhez) benyújtott támogatási vagy kifizetési 
kérelmét teljes egészében vissza kívánja vonni, és az érintett támogatási jogcím rendelete 
nem írja elő a visszavonás kötelező elektronikus bejelentését, akkor a visszavonást papír 
alapon a D9906-01 formanyomtatvány kitöltésével tegye meg.  
(Kérelem módosításra vonatkozó kérelmét ne ezen formanyomtatványon jelentse be!)  
A kitöltött és aláírt formanyomtatványt postán küldje meg az MVH területileg illetékes 
megyei kirendeltségére. 
 
Tájékoztatjuk, hogy kérelem visszavonására a 2007. évi XVII. tv. 43. § (1)-(2) bekezdése 
alapján – az egyes jogcímekre vonatkozó részletszabályok betartása mellett - az alábbiak 
szerint van lehetősége:  
43. § (1) Az ügyfél az ellenőrzésről való tudomásszerzést követően az ellenőrzés alá vont 
intézkedésre - a vizsgált időszakra és az ellenőrzés tárgyára - vonatkozóan kérelmét nem 
módosíthatja vagy vonhatja vissza. 
(2) Amennyiben a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által folytatott 
helyszíni, valamint adminisztratív ellenőrzés nem tár fel szabálytalanságot, úgy az ügyfél a 
helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv kézhezvételét követően kérelmét a határozat jogerőre 
emelkedéséig visszavonhatja.  
 
Kérjük, hogy a nyomtatványt kék vagy fekete tollal, olvashatóan töltse ki.  
A formanyomtatvány számítógéppel is kitölthető (kitölthető PDF) és kitöltve kinyomtatható. 
Felhívjuk figyelmét, hogy a kitöltött formanyomtatvány általános PDF olvasó programmal 
(pl. Acrobat Reader stb.) nem menthető el.  

Mezők kitöltése 

1. Nyomtatvány iratkódja 

Kérjük, hogy a mezőbe ne írjon és ne tegyen bélyegzőlenyomatot! Ezt a mezőt az 
MVH tölti ki. 

2. Azonosítási információ 

Kérjük, hogy ebben a mezőben tüntesse fel az MVH által kiadott tízjegyű ügyfél-
regisztrációs számát. 
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3. Ügyfél adatai 

Kérjük, hogy a Név mezőkben tüntesse fel teljes nevét, vagy gazdasági társaság, 
szervezet esetén a teljes nevet. Gazdasági társaság esetében töltse ki a cégformát is. 

4. A visszavonni kívánt kérelemre vonatkozó adatok 

Jogcímkód és Visszavonandó kérelem benyújtási dátuma 

Kérjük, hogy a mezőben tüntesse fel annak a jogcímnek a kódját és a kérelem 
benyújtási dátumát, melyet teljes egészében vissza kíván vonni. (A jogcímek kódjait 
megtalálja a támogatási kérelem formanyomtatvány fejlécében és a jogcímre 
vonatkozó MVH közleményben.)  

Támogatási/Kifizetési kérelem 

Kérjük jelezze, hogy a visszavonási kérelemmel támogatási kérelmet (mezőbe írt T 
betű) vagy kifizetési kérelmet (mezőbe írt K betű) kíván visszavonni.  

5. Nyilatkozatok 

Kérjük, hogy a nyilatkozatokat figyelmesen olvassa végig, mert a visszavonási 
kérelem aláírásával megerősíti és elfogadja a nyilatkozatokban foglaltakat. 

6. Kitöltési dátum és aláírás 

Kérjük, hogy a visszavonási kérelem aláírásának dátumát tüntesse fel Kitöltési dátum 
mezőben, majd az Ügyfél aláírása mezőben írja alá a kérelmet. Cég, szervezet esetén a 
cég, szervezet nevének feltüntetése mellett, az aláírási címpéldánynak megfelelő 
aláírás, természetes személy esetén saját aláírása, képviselet esetén a képviseletre 
jogosult aláírása szükséges. 
Felhívjuk figyelmét, hogy az aláírás nélkül benyújtott kérelmet az MVH érdemi 
vizsgálat nélkül elutasítja.  

Az Aláíró neve mezőben nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan tüntesse fel az aláíró 
nevét! 

* A Kérelem teljes visszavonása formanyomtatvány nem alkalmazható az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási 
támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM 
rendelet 26. §-a szerinti, a kötelezettségvállalás területére vonatkozó visszavonásra, 
melyre vonatkozóan az MVH külön közleményben rendszeresít formanyomtatványt. 

 

 


