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Ügyfél neve:

Telefon száma:

Lakhely/székhely címe

Levelezési címe:

1.1. ügyfél-regisztrációs szám

1.2. adószám

1.3. adóazonosító jel

1.4. őstermelői igazolvány száma

1.5. felelős vezető neve és telefonszáma 

1.6. 
felelős ügyintéző neve és 

telefonszáma.
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2.1. 
Foglalkoztatott létszám (éves 

átlaglétszám)

2.2  Éves forgalom (forintban)

2.3. Éves mérlegfőösszeg (forintban)

2.4. 
Vállalkozás minősítése (mikro, kis, 

közép).
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3.1. faj

3.2. tenyészetkód

3.3. a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 

1. számú melléklete szerinti technikai 

kód

 Az ügyfél adatai

2. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendlethez

JÓVÁHAGYÁSI KÉRELEM

az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének 

rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás igénybevételére 

való jogosultság igazolásához a 2013. támogatási évre

A kérelmet állatfajonként külön nyomtatványon kell benyújtani 

 A kis- és középvállalkozás meghatározásához szükséges adatok (előző évi beszámoló/bevallás alapján, illetve 

újonnan alakult vállalkozások esetében tervezett)

3.4. a betegség/zoonózis megnevezése

Az állatállomány meghatározása
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4.

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4

4.5. 

Az állategészségügyi szolgáltatást 

végző állatorvos megnevezése:

Az állategészségügyi szolgáltatást 

végző állatorvos kamarai száma:

4.6. 

Az állategészségügyi szolgáltatást 

végző szaktanácsadó megnevezése:

5.

6.

7.

Melléklet van (X):

Melléklet nincs (X):

Nyilatkozom, hogy az állat-egészségügyi szolgáltatást az arra engedéllyel, illetve akkreditációval, 

valamint ügyfél-regisztrációs számmal rendelkező személlyel, szervvel, illetve intézménnyel 

végeztetem el.

Az állat-egészségügyi szaktanácsadási tevékenységre vonatkozó támogatás igényelése esetén 

rendelkezek az állatállomány állat-egészségügyi ellátására vonatkozó írásbeli szerződéssel.

Nyilatkozom, hogy mint kérelmező (jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság) nem 

állok csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve ellenem, mint egyéni vállalkozó 

ellen, gazdálkodási tevékenységgel összefüggő végrehajtási eljárás nincs folyamatban.

Nyilatkozom, hogy nincs lejárt köztartozásom.

Nyilatkozom, hogy valamennyi állat-egészségügyi nyilvántartásba vételi, nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget teszek.

Nyilatkozom, hogy mentesítési programok esetében az állatállományára az élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi igazgatóság által  jóváhagyott mentesítési programtól nem térek el.

Keltezés:

A hatósági állatorvos igazolása a hazai és közösségi állat-egészségügyi és állatjóléti jogszabályok által előírt feltételek 

teljesítéséről.

Kötelezettséget vállalok arra vonatkozóan, hogy a támogatási keret kimerülése esetén, valamint a jogosultsági 

feltételek bármelyikének hiánya esetén az elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatás számla szerinti teljes 

összegét a szolgáltatást nyújtó engedélyes részére megfizetem.

Az ügyfél cégszerű aláírása:

Nyilatkozat:
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