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VP4-10.2.1.1-21 A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági 

állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése c. felhívás 

TENYÉSZTŐSZERVEZETI IGAZOLÁS TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ 
(A benyújtáskor a kérelemhez kell csatolni elektronikusan!) 

8. számú melléklet 

1 Azonosítási információ
Támogatást igénylő neve:

Ügyfél-azonosítója:

Faj:

Fajta:

Oldalszám: 1

2 Tenyésztőszervezet neve

3 Egyed-/törzsállomány-adatok
Egyed-/Törzsállomány-azonosító szám Baromfiállomány létszáma Egyed/Törzsállomány-azonosító szám Baromfiállomány létszáma
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Ügyfél-azonosító: Oldalszám: 2

4 Nyilatkozat

Igazolom, hogy a fent nevezett ügyfél betartja a tenyésztési programban foglaltakat, továbbá az igazoláson szereplő egyedek, illetve állományok
VP4-10.2.1.1-21 A védett őshonos, veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése pályázati felhívás 3.4.1.1.
szakasz I. rész 1. bekezdés a) pontjának megfelelő fajtatiszta - az adott fajta törzskönyvébe sorolt -, magyar szürke szarvasmarha és magyar tarka
szarvasmarha esetén "A" és magyar merinó esetén "A", "a" főtörzskönyvbe, illetve magyar szürke szarvasmarha esetében a vonalak megőrzése
érdekében történt mesterséges termékenyítésből származó, nem "A" főtörzskönyvbe sorolt, és a fajta fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet
igazolásával rendelkező nőivarú egyedek, illetve baromfifélék esetében vegyes ivarú állományok.

Baromfiállományok esetén: kijelentem, hogy az ivararány megfelel a Felhívásban megadott értékeknek.

Fajtarekonstrukció alatt álló kárpáti borzderes szarvasmarha esetén: kijelentem, hogy a nőivarú egyedek ősei legalább 75%-ban, vagy a fölött
kárpáti borzderesnek besorolt egyedek, vagy a nőivarú egyedek ismeretlen származásúak, azonban a kárpáti borzderes szarvasmarha küllemi
tulajdonságaival rendelkeznek és a tenyésztőszervezet engedélyével részt vesznek a kárpáti borzderes fajtarekonstrukciós programjában.

Fajtarekonstrukció alatt álló muraközi ló esetén kijelentem, hogy a nőivarú egyedek a tenyésztőszervezet engedélye alapján részt vesznek a
muraközi ló fajtarekonstrukciós programjában és már megfelelnek a muraközi fajtába sorolás feltételeinek (a lóútlevelükbe a fajta megjelölés
muraközi), vagy a tenyésztőszervezet felvette a magyar hidegvérű fajtába tartozó, illetve a legalább 50 %-ban magyar hidegvérű vagy muraközi
származású nőivarú egyedet a muraközi főtörzskönyvbe, vagy - ismeretlen származású, de a muraközi küllemi tulajdonságaival rendelkező nőivarú
egyed esetében - a muraközi eredő törzskönyvébe.

Az állattartó által tartott egyedek, állományok, kis létszámú, ritka vonalak, családok genetikai értéke:
Kiemelkedő genetikai értékű ❍ Magas genetikai értékű ❍

Tenyésztési munka minősítése:
Igazolom, hogy az állattartó év hónap nap óta tenyésztőszervezetünk tagja. Igazolom, hogy az állattartó tenyésztői

munkája:
kiemelkedő színvonalú ❍
jó színvonalú ❍
megfelelő színvonalú ❍

Magyartarka szarvasmarha esetében: igazolom, hogy a fent nevezett ügyfél legalább 2021-től érvényes ivadékvizsgálati szerződéssel rendelkezik.

5 Kitöltési dátum és aláírás
Kitöltés dátuma:

. .
Tenyésztőszervezet képviselőjének
aláírása:

Aláíró neve:

Figyelem, cégszerű aláírás szükséges!
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