Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer
Kifizetési kérelem
a baromfiágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatáshoz
2019/2020. támogatási évre
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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.)
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Kapcsolattartási információ

Név:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
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Támogatási kérelem adata

Az érintett támogatási évre benyújtott támogatási kérelemre hozott helyt adó/részben helyt adó döntés vonalkódja:
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Tárgyidőszak

2019/2020. támogatási év

tárgynegyedév*

* Tárgynegyedév: állatfajtól és támogatott tevékenységtől függően a gazdasági esemény időpontja szerinti naptári negyedév, amely
I. tárgynegyedév: a támogatási év április 16-tól július 15-éig;
II. tárgynegyedév: a támogatási év július 16-tól október 15-éig;
III. tárgynegyedév: a támogatási év október 16-tól január 15-éig;
IV. tárgynegyedév: a támogatási év január 16-tól április 15-éig
tartó időszak.
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Tevékenységek tartási helyek szerinti bontásban

Tartási hely azonosító

Baromfi megnevezése

Tevékenységenként letelepített/átminősített vagy vágásra leadott állatlétszám
Megfelelő
Megfelelő
Takarmány nem kívánatos
épület-mikroklíma
épület-mikroklíma
Kíméletes állatmozgatás
anyagtartalma
biztosítása biztosítása mentességének biztosítása és szállítás biztosítása
Baromfiállomány istálló
Baromfiállomány istálló
(db)
(db)
környezetének javítása
gázkoncentrációjának
(db)
javítása
(db)

Amennyiben nem elegendőek a táblázat sorai, úgy az oldal sokszorosítható.

Csökkentett nyersfehérje
tartalmú takarmány
használata
(db)
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Takarmány nem kívánatos anyagtartalom mentességének biztosítása (gazdasági esemény: letelepítés/átminősítés)

Baromfi megnevezése
növendék csirke

A támogatás mértéke Támogatási igénnyel érintett Támogatási igénnyel érintett Igényelt támogatás összege
(Ft/ÁÉ)
darabszám (db)
álltegység (ÁE)*
(Ft)
2285,8

,

szabadtartásos csirke és gyöngyös

3074,5

pecsenyeliba

2277,58

növendék liba

4220,74

fiatal liba

3299,72

pecsenyekacsa

3381,71

növendék kacsa

3378,01

növendék pulyka

4867,5

,
,
,
,
,
,
,

Több tartási hely azonosító esetén az azonos baromfi megnevezésű állományokat összesítve kell beírni.
*A Támogatási igénnyel érintett állategység (ÁE) mezőt négy tizedesjegy pontossággal kell kitölteni.
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Kíméletes állatmozgatás és szállítás biztosítása (gazdasági esemény: vágás)

Baromfi megnevezése
növendék csirke
szabadtartásos csirke és gyöngyös
házi tyúk

A támogatás mértéke Támogatási igénnyel érintett Támogatási igénnyel érintett Igényelt támogatás összege
(Ft/ÁÉ)
darabszám (db)
álltegység (ÁE)*
(Ft)
696,3

,

939,9
132

pecsenyeliba

4125,6

növendék liba

18414,4

fiatal liba

3906,2

pecsenyekacsa

1431,1

növendék kacsa

4666,2

növendék pulyka

2556,4

Több tartási hely azonosító esetén az azonos baromfi megnevezésű állományokat összesítve kell beírni.
*A Támogatási igénnyel érintett állategység (ÁE) mezőt négy tizedesjegy pontossággal kell kitölteni.
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Megfelelő épület-mikroklíma biztosítása (gazdasági esemény: vágás)

a) Baromfiállomány istálló környezetének javítása
Baromfi megnevezése
növendék csirke

A támogatás mértéke Támogatási igénnyel érintett Támogatási igénnyel érintett Igényelt támogatás összege
(Ft/ÁÉ)
darabszám (db)
álltegység (ÁE)*
(Ft)
1641

,

szabadtartásos csirke és gyöngyös

2093,4

házi tyúk

363,4

pecsenyeliba

11368,4

növendék liba

18684,3

fiatal liba

13662,68

pecsenyekacsa

5845,3

növendék kacsa

13878,3

növendék pulyka

3695

,
,
,
,
,
,
,
,

Több tartási hely azonosító esetén az azonos baromfi megnevezésű állományokat összesítve kell beírni.
*A Támogatási igénnyel érintett állategység (ÁE) mezőt négy tizedesjegy pontossággal kell kitölteni.
b) Baromfiállomány istálló gázkoncentrációjának javítása
Baromfi megnevezése
növendék csirke

A támogatás mértéke Támogatási igénnyel érintett Támogatási igénnyel érintett Igényelt támogatás összege
(Ft/ÁÉ)
darabszám (db)
álltegység (ÁE)*
(Ft)
3047,6

,

szabadtartásos csirke és gyöngyös

3564,5

házi tyúk

847,8

pecsenyeliba

21112,7

növendék liba

34165,6

fiatal liba

23263,5

pecsenyekacsa

10855,5

növendék kacsa

26940,2

növendék pulyka

6028,7

Több tartási hely azonosító esetén az azonos baromfi megnevezésű állományokat összesítve kell beírni.
*A Támogatási igénnyel érintett állategység (ÁE) mezőt négy tizedesjegy pontossággal kell kitölteni.
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Csökkentett nyersfehérje tartalmú takarmány használata (gazdasági esemény: letelepítés/átminősítés)

Baromfi megnevezése
növendék csirke

A támogatás mértéke Támogatási igénnyel érintett Támogatási igénnyel érintett Igényelt támogatás összege
(Ft/ÁÉ)
darabszám (db)
álltegység (ÁE)*
(Ft)
9475,7

,

szabadtartásos csirke és gyöngyös

10903,8

házi tyúk

4069,2

pecsenyeliba

13400,6

növendék liba

29970,6

fiatal liba

13131,7

pecsenyekacsa

13464,1

növendék kacsa

19024,42

növendék pulyka

26295,6

Több tartási hely azonosító esetén az azonos baromfi megnevezésű állományokat összesítve kell beírni.
*A Támogatási igénnyel érintett állategység (ÁE) mezőt négy tizedesjegy pontossággal kell kitölteni.
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Nyilatkozatok

1. Nyilatkozom, hogy
a) a kifizetési kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek,
b) a kérelemhez csatolt más hatóság által kiállított elektronikus irat papír alapú másolata az eredetivel mindenben megegyezik,
c) nem vagyok címzettje érvényben lévő támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai bizottsági határozatnak, amely a támogatást
jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította,
d) eleget teszek a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007.
(X. 18.) FVM rendelet előírásainak,
e) a támogatási alapot képező állatok nevelését, hizlalását, házityúk esetében a tojás termelését saját kockázatomra végzem, saját vagy
integrátori finanszírozással a vágóbaromfit közvetlenül vagy közvetve továbbtartásra vagy vágásra, házityúknál a megtermelt tojást
keltetésre vagy forgalmazásra, illetve feldolgozásra adom át,
f) a tevékenységemnek megfelelő, az érintett termékpályán működő, olyan államilag elismert termelői csoport, Beszerzési és Értékesítő
Szövetkezet, tenyésztő szervezet, az adott termékpályán működő terméktanács vagy szakmai szervezet tagja vagyok, amely nyitott
tagsággal működik,
g) a támogatási évben valamennyi állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségemnek eleget teszek, valamint betartom az
állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat,
h) 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. §-a szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
i) jogerős határozatban megállapított, jogosulatlanul igénybe vett agrár- vagy agrár-vidékfejlesztési támogatásból eredő tartozásom nincs,
j) 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 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.
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 szerint 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 fennálló tartozás
adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, melyet a Támogatási törvényben meghatározott kivételekkel az állami adóhatóság a rá
irányadó szabályok szerint hajt be.
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1.

2.
3.
4.

Csatolandó mellékletek

Az első kifizetési kérelem benyújtásakor az igénylő tevékenységének megfelelő, az érintett termékpályán működő, nyitott tagsággal rendelkező,
államilag elismert termelői csoport, Beszerzési és Értékesítő Szövetkezet, tenyésztő szervezet, terméktanács vagy szakmai szervezet
igazolásának eredeti példánya arról, hogy az igénylő a tárgyévre vonatkozóan érvényes tagsággal rendelkezik.
Az első kifizetési kérelem benyújtásakor a tartási hely szerint illetékes járási hivatal igazolásának eredeti példánya az állategészségügyi
nyilvántartási kötelezettségek, valamint állategészségügyi és állatvédelmi szabályok igénylő általi betartásáról a támogatási évre vonatkozóan.
A Baromfi Termék Tanács (BTT) javaslatával és ellenjegyzésével ellátott szakmai ellenőrzési lap eredeti példányát (N0820 számú
nyomtatvány).
Az egyes tevékenységeknél a támogatási rendeletben külön-külön meghatározott dokumentumok.
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Helység:
Aláírás:

Kitöltési dátum, és a kérelmező aláírása

Dátum:
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.

.

