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1 Ügyfél-azonosítási információ
Ügyfél-azonosító*:

Név:

*A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, valamint 2016. december 31-ét követően a Magyar Államkincstár által a 2007. évi XVII. törvény
alapján az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer keretében megállapított egyedi azonosító. (A regisztrációs igazoláson/
nyilvántartásba vett adatokról szóló igazoláson szereplő 10 számjegyű azonosító.)

2 Kapcsolattartási információ
Név:

Telefonszám:

Fax:

E-mail:

3 Tárgyidőszak és kötelezettségvállalás

Támogatási év:* 2019 év, erre az évre vállalom a kérelmezett tevékenységek folytatását.

* A támogatási kérelem benyújtását követő támogatási év, január 1-től december 31-ig tartó időszak.

4 Ügyfél besorolása
A megfelelő négyzetbe tegyen X jelet!

Nyilatkozom, hogy

❑ nem minősülök nagyvállalkozásnak (ide értendő őstermelő, egyéni vállalkozó, oktatási intézmény is),

❑ nagyvállalkozásnak minősülök.

Nagyvállalkozás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti
ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló,
2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet I. számú mellékletében meghatározott kritériumokat nem teljesítő vállalkozás.



5 Tartási hely azonosító(k) és tervezett létszám

Tartási hely azonosító Tervezett létszám* (db) Tervezett állategység (ÁE)**

Összesen:

*Az állattartó telep fekvése szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási
hivatal) által kiadott igazoláson, az ENAR nyilvántartásba bejelentett vágósertés és a tenyészkoca süldő (továbbiakban együttesen: sertés) férőhely
kapacitása alapján megállapított maximálisan tarható sertés létszámának 3-szorosát nem haladhatja meg a tervezett összesen létszám.
**A sertés egyedenként 0,3 állategységnek felel meg. A tervezett állategység értékét a sertés darabszám 0,3-mal történő szorzata adja meg,
amelyet két tizedes jegy pontossággal kell megadni.

6 Tervezett éves támogatás
Az adott támogatási évre vonatkozóan mind a 4 negyedévre tervezett mennyiséget (állategység) összegezve kell feltüntetni!

Tevékenység A támogatás
mértéke

(Ft/állategység)

Tervezett éves mennyiség
(állategység)*

Tervezett éves támogatás összege
(Ft)**

Nagyobb férőhely biztosítása 1725

 A tartási rendszerben a természetes feltétel
biztosítása

492

Verekedések, kimarások megelőzése 1640

Almozás biztosítása 956

Megfelelő mikroklíma biztosítása 1490

*A sertés egyedenként 0,3 állategységnek felel meg, amelyet két tizedes jegy pontossággal kell megadni. A "Tervezett éves mennyiség
(állategység)" mezőben feltüntetett mennyiség nem haladhatja meg az 5. pontban Tartási helyenként megadott "Tervezett állategység" összesen
értékét.
**A "Tervezett éves támogatás összege (Ft)" mezőt tizedes jegy nélkül, egész számra kerekítve kell kitölteni!



7 Nyilatkozatok
.1 Nyilatkozom, hogy

a) a támogatási kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek,
b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában felszámolási, végelszámolási eljárás alatt nem állok,
c) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában megfelelek aaz államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: 2011. évi
CXCV. törvény) 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint a 2011. évi CXCV.
törvény 50. § (1) bekezdés c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősülök,
d) a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló miniszteri rendelet szerint
közvetlen támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőnek minősülök,
e) nem vagyok címzettje érvényben lévő támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai bizottsági határozatnak, amely a támogatást
jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított,
f) eleget teszek a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007.
(X.18.) FVM rendelet előírásainak,
g) a támogatási alapot képező állatok nevelését, hizlalását, termelését saját kockázatomra végzem, saját vagy integrátori finanszírozással a
vágósertést közvetlenül vagy közvetve vágásra, feldolgozásra vagy külföldi értékesítésre, a tenyészkoca süldőt hazai vagy külföldi
továbbtenyésztésre adom át,
h) a tevékenységemnek megfelelő, az érintett termékpályán működő, olyan államilag elismert termelői csoport, Beszerzési és Értékesítő
Szövetkezet, tenyésztő szervezet, terméktanács vagy szakmai szervezet tagja vagyok, amely nyitott tagsággal működik,
i) a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendelet előírásainak eleget teszek,
j) a támogatási évben valamennyi állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségemnek eleget teszek, valamint betartom az állategészségügyi és
állatvédelmi szabályokat,
k) a vállalkozásom nem minősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
l) jogerős határozatban megállapított, jogosulatlanul igénybe vett agrár- vagy agrár-vidékfejlesztési támogatásból eredő tartozásom nincs,
m) hozzájárulok ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataimhoz a költségvetési támogatás
utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek
hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az
Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek
hozzáférjenek,
n) a támogatott tevékenységhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokra vonatkozó állatjóléti előírások módosulása esetén, az azon túlmutató, a
támogatott tevékenységhez kapcsolódó állatjóléti kötelezettségvállalásnak a módosulás hatálybalépésének napjától megfelelek.

.2 Tudomásul veszem, hogy
a) a Kincstárral a kapcsolattartás a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 9. § (2) bekezdése szerinti Egységes
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe a 28. § (2) - (3) bekezdése szerinti bejelentett adatok alapján, a 28. § (2) - (3) bekezdése
szerinti bejelentett adatok alapján, a 12. § (6) bekezdésének és 36/A. §-nak megfelelő módon történik.
b) az adatok megváltozása esetében a Támogatási törvény 29. § (1) bekezdése alapján a változást köteles vagyok a Kincstár felé annak
bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül bejelenteni, és amennyiben ezen bejelentési kötelezettséget elmulasztom, az ebből adódó - a
Támogatási törvény 29. § (5) bekezdésében, valamint 30/A. §-ában foglalt jogkövetkezmények engem terhelnek;
c) a Támogatási törvény 59. § (3) bekezdése alapján az intézkedésben való jogosulatlan részvétel alapján megállapított és a fennálló tartozás
adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, melyet az állami adóhatóság a rá irányadó szabályok szerint hajt be.

8 Kitöltési dátum és aláírás
Helység: Dátum:

. . .
Aláírás:

9 Csatolandó mellékletek
1. Az állattartó telep fekvése szerint illetékes járási hivatal igazolását az ENAR nyilvántartásba bejelentett sertés férőhely kapacitása

alapján megállapított maximálisan tartható sertés létszámról darabszámban kifejezve;
2. Nagyvállalkozásnak minősülő ügyfél esetén a járási hivatal igazolását arról, hogy részvétele a támogatási programban indokolt.
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