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Ügyfél-azonosítási információ

Ügyfél-azonosító:
Név:
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A támogatás adatai

Támogatás jogcíme

Törzskönyvezés

Teljesítményvizsgálat

Tevékenység

a) Törzskönyvi nyilvántartás
b) Dezoxiribonukleinsav (DNS)
alapú származásellenőrzés
c) Mesterséges termékenyítési
felelős hálózat működtetése
d) Mesterséges termékenyítési
felelős hálózat által gyűjtött adatok
feldolgozása
a) Tejtermelés ellenőrzése

Tételenként
igényelhető
támogatás
1 400 Ft/egyed
3 000 Ft/ vizsgálat
80 Ft/adat
70 Ft/adat

800 Ft/egyed

b) Hústermelés-ellenőrzés

400 Ft/egyed

c) Tej ivadékteljesítmény-vizsgálat
szervezése
d) Hús ivadékteljesítményvizsgálat szervezése
e) Központi hús (ITV)

800 Ft/adag

45 000 Ft/ utód

f) Küllemi bírálat

350 Ft/egyed

g) Növendékbikák ÜSTV
h) Növendékbikák KSTV
i) Ultrahanggal végzett vágóérték
vizsgálatok

800 Ft/adag

40 000 Ft/minősített
egyed
80 000 Ft/ minősített
egyed
1 500 Ft/ vizsgált
egyed

Tételek száma

Igényelt támogatás (Ft)

Tenyészértékbecslés

a) Tenyészértékbecslés tejelő
fajták esetében
b) Hús-, és fitnessz
tenyészértékbecslés
c) Egyedek genotípusának
megállapítása (SNP információ)

25 Ft/egyed
500 000 Ft/futtatás
LD esetében:
5 000 Ft/egyed
ST esetében:
12 500 Ft/egyed

Támogatás összesen
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Nyilatkozatok

3.1 Nyilatkozom, hogy a törzskönyvezés támogatásának mértéke nem haladja meg a törzskönyv létrehozásával és vezetésével kapcsolatos, a
tenyésztőszervezetnél felmerülő igazolható költségek száz százalékát.
3.2 Nyilatkozom, hogy a teljesítményvizsgálat végzése és a tenyészérték becslés támogatásának mértéke nem haladja meg a vizsgálatok
költségeinek hetven százalékát.
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Kitöltési dátum és aláírás

Helység:

Dátum:

.

.

.

(Cégszerű) Aláírás:
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Hatósági bizonyítvány - a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal igazolása

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes
feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet (a továbbiakban: 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet) alapján igazolja, hogy
jelen betétlap 1. pontja szerinti kérelmező a 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tevékenységet végzi/végezteti;
jelen betétlap 1. pontja szerinti kérelmezőnek a 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet 7. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a NÉBIH-hel szemben
nincs lejárt határidejű tartozása;
az ezen a betétlapon feltüntetett tevékenysége(ke)t elvégezték, a támogatási összeg megalapozott.
Budapest,

NÉBIH
Állattenyésztési Igazgató

