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VP4-10.2.1.1-21 A védett őshonos és veszélyeztetett
mezőgazdasági 

állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése c. felhívás 

KÖTELEZETTSÉG ÁTADÁS IGAZOLÓ LAP 
(A benyújtáskor a kérelemhez kell csatolni elektronikusan!) 

6. számú melléklet 

1 Azonosítási információ
Átadó neve:

Átadó ügyfél-azonosítója :

Átvevő neve:

Átvevő ügyfél-azonosítója:

Fajta:

Tenyésztőszervezet neve:

2 Egyed-/törzsállomány-adatok

Sorszám Egyed/törzsállomány azonosító Sorszám Egyed/törzsállomány azonosító



Ügyfél-azonosító szám: Oldalszám: 2

3 Átadó nyilatkozata
1) Kijelentem, hogy kötelezettségeimet a támogatásra való jogosultsággal együtt a támogatási időszak hátralevő időtartalmára az alábbiak
szerint átadom az átvevő részére.

Teljes aktuális állomány:❑ Az aktuális állomány egy részében: ❑
2) Tudomásul veszem, hogy a kiesett, de még nem pótolt egyedekre vagy állományokra vonatkozó kötelezettséget átadni kizárólag abban az
esetben lehet, ha az átvevő vállalja, hogy a kiesést a még rendelkezésre álló időn belül megfelelő minősítésű állattal pótolja.
3) Nyilatkozom, hogy a kötelezettségátadást követően, a kötelezettségvállalás fennmaradó időszakára, a nálam maradó állomány
vonatkozásában az adott fajta vonatkozásában a támogatásban

részt kívánok venni:❑ nem kívánok részt venni: ❑
4) Tudomásul veszem, hogy amennyiben a kötelezettségátadást követően nálam maradó állatállomány nem éri el a jogosultsági feltételként
szereplő minimálisan támogatható fajtánkénti állatlétszámot, akkor a fajta a támogatásból kizárásra kerül és köteles vagyok a már igénybe vett
támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni.
5) Biztosítom az átvevő részére a kötelezettségvállaláshoz szükséges tenyésztési dokumentumok másolati példányait.
6) Kijelentem, hogy a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseket, így különösen a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szabályozásait és a
Pályázati Felhívást megismertem, és jelen kötelezettségátadás ezen előírásoknak mindenben megfelel.
7) Tudomásul veszem, hogy a kötelezettség átadás benyújtását követően további támogatásra nem vagyok jogosult.

4 Átvevő nyilatkozata
1) Kijelentem, hogy a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseket, így különösen a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szabályozásait és a
Pályázati Felhívást megismertem, és jelen kötelezettségátadás ezen előírásoknak mindenben megfelel.
2) Vállalom a támogatási időszak hátralevő időtartalmára valamennyi vonatkozó előírás betartását a jelen kérelemben megjelölt átvett
állatállomány tekintetében.
3) Kijelentem, hogy az állatállomány vonatkozásában megfelelek a fajtára vonatkozó jogosultsági feltételeknek.

5 Tenyésztőszervezet nyilatkozata
A kötelezettség átadásához hozzájárulok.

Aláíró neve:

Tenyésztőszervezet képviselőjének aláirása:

Figyelem, cégszerű aláírás szükséges!

Ph.

6 Kitöltési dátum és aláírás7 Kitöltési dátum és aláírás
Kitöltés dátuma:

. .
Átadó aláírása

Helység: Átvevő aláírása
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