KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
K1350 Instruktori igazoláshoz
A Támogatási kérelem kitöltése előtt figyelmesen olvassa el a Kitöltési útmutatót és a
Jogcímismertetőt!
A kitöltendő rovatokat tollal, olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel vagy elektronikusan kérjük
kitölteni!
Az igazolást az erre szolgáló helyen a benyújtást megelőzően írja alá!
A támogatási kérelem beadási időszaka: 2019. február 1. - 2019. március 20.
Késedelmes benyújtás (2019. március 20-a utáni beadás) esetén az anyajuhtartás támogatásának
összege késedelmes munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül. 25 naptári napon túli késedelmes
benyújtás esetén a kérelem visszautasításra kerül. Az ezt követően benyújtott kérelmek vis maior
bejelentéssel sem fogadhatóak el.
A támogatási kérelmet elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani, melyhez csatolni
szükséges a K1350 igazolás másolati példányát. Csatolható formátum: pdf vagy jpg.
Ha kérelem kitöltésével vagy értelmezésével kapcsolatban bármilyen kérdése, problémája van, az
alábbi linken keresztül tehető fel kérdés:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kerdes-valasz
1 Ügyfél-azonosítási információ
Ebbe az adatblokkba írja be az ügyfél-regisztrációs igazoláson/nyilvántartásba vett adatokról szóló
igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot! (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.)
Ugyancsak itt szükséges feltüntetni az ügyfél-nyilvántartási rendszerben megadott saját nevét, illetve
vállalkozása nevét!
A személynevet előtaggal (dr., ifj., id. stb.) együtt adja meg!
2 Tenyészetkódok
Ebben a blokkban az ügyfél azon tenyészetének/tenyészeteinek azonosító számát kérjük feltüntetni,
melyre a kiállított igazolás vonatkozik. Kérjük, pontosan adja meg az adatokat!
A tenyészetkód nem kezdődhet nullával. A 1350-es számú Tenyészet Igazoló Lapon nyilvántartott
számot kell beírni.
3 Igazolás
Az adatblokk kitöltése a támogatás feltétele. A benyújtás előtt ellenőrizze, hogy minden vonatkozó
mező pontosan kitöltésre került! A létszám megállapításánál kérjük szem előtt tartani, hogy csak
annyi állatra igényeljenek támogatást, amennyi a birtokon tartási időszak teljes ideje alatt (azaz az
utolsó napon is) megtalálható a tenyészetben.
Kérjük, kiemelt figyelmet fordítsanak az igazoláson szereplő dátumra! A dátum évszáma
egyértelműsíti, hogy mely támogatási év vonatkozásában állította ki az instruktor az igazolást,
melynek hibás kitöltése a támogatási kérelem elutasítását vonhatja maga után.
9 Aláírás
Ebben a blokkban írja alá a nyomtatványt! Mindenképp eredeti aláírás szükséges!
Figyelem! Cégek esetében cégszerű aláírás szükséges!
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