
Kérelem digitális hitelesítési adatai
Az MVH-hoz történt elektronikus benyújtásról

Kérelem iratazonosítója:
1775218470

MVH hiteles digitális aláírásának ideje:
2016.05.06. 13:29:04

A beadott kérelem SHA256 lenyomata hexadecimális formában:
BEB87E788FB0106268F8284DB4A3392A1F666ED0486BE325534D0917BBA3605F

A hiteles digitális aláírás SHA256 lenyomata hexadecimális formában:
6F6995635A027C098846EBBBA7F4EAD96CD923DE983BB1F951E3F2FE65242C30

Az elektronikus kérelemkitöltő felületen történő benyújtás időpontja:
2016.05.06 13:29:02

A kérelem ügyfélkapun keresztüli benyújtásának KR által hitelesített időpontja:
2016-05-06 13:29

A kérelem ügyfélkapun keresztüli benyújtásának KR érkeztetési száma:
508090780201605061329699592

A kérelmező ügyfél-azonosító száma:
1005318898

A kérelmező neve:
Fülöp Községi Önkormányzat

A kérelmező címe:
4266 Fülöp Arany János út 19.
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Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

W0161 Egységes területalapú kérelem
 
 

1775218470

1 Adminisztrációs adatok
Iratazonosító: 1775218470

Aktuális dátum: 2016.05.06

Utolsó mentés dátuma: 2016.05.06 13:29:01

Megszemélyesített adatok betöltésének dátuma: 2016.05.06 13:01:52

Egységes kérelem beadásának időpontja: 2016.05.06 13:29:02

2 Beadó adatai

A beadó ügyfél-azonosító száma: 1004707750 Beadó neve: Könnyü Edit
3 Ügyfél-azonosítási információ

A kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005318898
4 Ügyfél adatai

Előtag:

Név: Fülöp Községi 
Utótag: Önkormányzat

5 Támogatási/kifizetési igények

❑ EMVA - Agrár környezetgazdálkodás ❑ VP - Agrár környezetgazdálkodás

❑ EMVA - Nem termelő mezőgazdasági beruházások ❑ VP - Ökológiai gazdálkodás

❑ Dohány szerkezetátalakítás nemzeti program ❑ Fiatal mezőgazdasági termelő

❑ Cukorrépa-termesztés támogatása ❑✔ NVT MgTE 

❑ Erdős jogcímek ❑ Termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatás 

❑ Mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer ❑ Húshasznú anyatehéntartás támogatások

❑ EMVA - Erdőtűz-megelőzés ❑ Termeléshez kötött hízottbikatartás támogatás 

❑ EMVA - Agrárerdészeti rendszerek 

6 Csatolt dokumentumok

Dokumentum azonosítója Fájl név Dokumentum rövid leírása Feltöltés ideje Jogcím Feltöltött
dokumentum
ellenőrzése
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7 Táblaadatok

Blokk: L0W7JJ15 Tábla: 7

Táblaadatok Főnövény hasznosítási kód: KAL21 Kukorica
Tábla igényelt területe: 0,3000 Tábla berajzolt terület: 0,3070 Kockázatkezelés szempontjából releváns terület: Szántóföldi kultúra

Területalapú igénylések SAPS + Zöldítés ❑✔

Blokk: L10UF615 Tábla: 9

Táblaadatok Főnövény hasznosítási kód: KAL27 Őszi tritikálé
Tábla igényelt területe: 0,7000 Tábla berajzolt terület: 0,6872 Kockázatkezelés szempontjából releváns terület: Szántóföldi kultúra

Területalapú igénylések SAPS + Zöldítés ❑✔

Blokk: L3XEFT15 Tábla: 3

Táblaadatok Főnövény hasznosítási kód: ALL01 Állandó gyep (legeltetett)
Tábla igényelt területe: 3,1400 Tábla berajzolt terület: 3,1518 Kockázatkezelés szempontjából releváns terület: Kimaradó

Területalapú igénylések SAPS + Zöldítés ❑✔

Blokk: L4P7FD15 Tábla: 1

Táblaadatok Főnövény hasznosítási kód: ALL01 Állandó gyep (legeltetett)
Tábla igényelt területe: 2,2400 Tábla berajzolt terület: 2,3450 Kockázatkezelés szempontjából releváns terület: Kimaradó

Területalapú igénylések SAPS + Zöldítés ❑✔

Blokk: L86UEL15 Tábla: 14

Táblaadatok Főnövény hasznosítási kód: KAL27 Őszi tritikálé
Tábla igényelt területe: 0,3200 Tábla berajzolt terület: 0,3230 Kockázatkezelés szempontjából releváns terület: Szántóföldi kultúra

Területalapú igénylések SAPS + Zöldítés ❑✔

Blokk: LAKMFV15 Tábla: 4

Táblaadatok Főnövény hasznosítási kód: BUR01 Burgonya
Tábla igényelt területe: 0,4000 Tábla berajzolt terület: 0,3870 Kockázatkezelés szempontjából releváns terület: Szántóföldi zöldség Fóliás termesztés: Nem

Területalapú igénylések SAPS + Zöldítés ❑✔

Blokk: LAKMFV15 Tábla: 10

Táblaadatok Főnövény hasznosítási kód: VEG43 Paprika
Tábla igényelt területe: 2,0000 Tábla berajzolt terület: 1,9175 Kockázatkezelés szempontjából releváns terület: Szántóföldi zöldség Fóliás termesztés: Nem

Területalapú igénylések SAPS + Zöldítés ❑✔
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Blokk: LAKMFV15 Tábla: 11

Táblaadatok Főnövény hasznosítási kód: VHA01 Vegyes hasznosítás
Főnövény hasznosítás 1: VEG33 Paradicsom
Főnövény hasznosítás 2: PIL13 Zöldbab
Főnövény hasznosítás 3: VEG04 Fejes káposzta
Főnövény hasznosítás 4: VEG08 Karalábé
Tábla igényelt területe: 0,2500 Tábla berajzolt terület: 0,2542 Kockázatkezelés szempontjából releváns terület: Szántóföldi zöldség Fóliás termesztés: Nem

Területalapú igénylések SAPS + Zöldítés ❑✔

Blokk: LAKMFV15 Tábla: 15

Táblaadatok Főnövény hasznosítási kód: VEG43 Paprika
Tábla igényelt területe: 0,6700 Tábla berajzolt terület: 0,6873 Kockázatkezelés szempontjából releváns terület: Szántóföldi zöldség Fóliás termesztés: Nem

Területalapú igénylések SAPS + Zöldítés ❑✔

Blokk: LJ97FD15 Tábla: 18

Táblaadatok Főnövény hasznosítási kód: BUR01 Burgonya
Tábla igényelt területe: 0,2500 Tábla berajzolt terület: 0,2498 Kockázatkezelés szempontjából releváns terület: Szántóföldi zöldség Fóliás termesztés: Nem

Területalapú igénylések SAPS + Zöldítés ❑✔

Blokk: LLDUF615 Tábla: 2

Táblaadatok Főnövény hasznosítási kód: KAL15 Rozs
Tábla igényelt területe: 1,9000 Tábla berajzolt terület: 1,9585 Kockázatkezelés szempontjából releváns terület: Szántóföldi kultúra

Területalapú igénylések SAPS + Zöldítés ❑✔

Blokk: LQKACV15 Tábla: 6

Táblaadatok Főnövény hasznosítási kód: FRU08 Málna
Tábla igényelt területe: 1,8000 Tábla berajzolt terület: 1,7919 Kockázatkezelés szempontjából releváns terület: Ültetvény Fóliás termesztés: Nem
Ültetvény termőre fordulásának jelölése: Igen

Területalapú igénylések SAPS + Zöldítés ❑✔ Gyümölcs igénylés ❑✔

Blokk: LUJEJ715 Tábla: 13

Táblaadatok Főnövény hasznosítási kód: KAL21 Kukorica
Tábla igényelt területe: 0,9000 Tábla berajzolt terület: 0,9007 Kockázatkezelés szempontjából releváns terület: Szántóföldi kultúra

Területalapú igénylések SAPS + Zöldítés ❑✔
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Blokk: LULRFK15 Tábla: 16

Táblaadatok Főnövény hasznosítási kód: KAL27 Őszi tritikálé
Tábla igényelt területe: 0,2500 Tábla berajzolt terület: 0,2608 Kockázatkezelés szempontjából releváns terület: Szántóföldi kultúra

Területalapú igénylések SAPS + Zöldítés ❑✔

8 Kárenyhítés/Biztosítási díjtámogatás

Biztosítási díjtámogatás

VP - Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás: Igen

Kárenyhítés

Ön Kockázatközösségi tagságra kötelezett.

Ön az egységes kérelemben bejelentett adatok alapján kötelezően tagja a mezőgazdasági károk kezelése céljából létrehozott kockázatközösségnek.

Hasznosítás típusa Területméret (ha) Fizetési kötelezettség (Ft/ha) Fizetési kötelezettség összesen (Ft)
Szántóföldi kultúra 4,37 1000 4 370
Szántóföldi zöldség 3,57 3000 10 710
Ültetvény 1,80 3000 5 400
Mindösszesen* 9,74 20 480
*A "Fizetési kötelezettség (Ft)" oszlop "Mindösszesen" sorában feltüntetett összeg tájékoztató jellegű, a tárgyévi megfizetendő kárenyhítési hozzájárulással kapcsolatos adat. A fizetési
kötelezettségről, valamint annak határidejéről az MVH írásban értesítést küld a kockázatközösségi tagságra kötelezett, illetve a kockázatkezelési tagságot önkéntesen választó mezőgazdasági
őstermelők részére.

Hozamadatok megadása a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezelésére szolgáló rendszer keretében

Sorsz. Hasznosítás
2011 évi
terület(ha)

2011 évi
hozam(t)

2012 évi
terület(ha)

2012 évi
hozam(t)

2013 évi
terület(ha)

2013 évi
hozam(t)

2014 évi
terület(ha)

2014 évi
hozam(t)

2015 évi
terület(ha)

2015 évi
hozam(t)

1 BUR01 Burgonya 0,50 20,00 0,55 5,00
2 FRU08 Málna 1,60 0,00 1,60 3,00
3 IND23 Napraforgó 1,00 1,00 1,50 1,20
4 KAL15 Rozs 0,70 2,00
5 KAL21 Kukorica 1,80 10,00 0,70 2,00
6 KAL27 Őszi tritikálé 1,10 3,00
7 PIL12 Szárazbab 0,70 1,00
8 VEG34 Uborka 0,50 20,00 0,50 45,00 0,57 15,00
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Sorsz. Hasznosítás
2011 évi
terület(ha)

2011 évi
hozam(t)

2012 évi
terület(ha)

2012 évi
hozam(t)

2013 évi
terület(ha)

2013 évi
hozam(t)

2014 évi
terület(ha)

2014 évi
hozam(t)

2015 évi
terület(ha)

2015 évi
hozam(t)

9 VEG43 Paprika 2,00 30,00 2,00 20,00 2,20 10,00
10 VHA01 Vegyes hasznosítás 0,30 1,00
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9 NVT MgTE
NVT MgTE

igénylés
Támogatási határozat

iratazonosítója Vis maior Községhatár
Erdőtag-
azonosító Részletjel

Vis maiorral érintett terület
hasznosítása mérete kivonása? oka

❑✔ 1436097107
❑✔ 1474640471



Egységes Kérelem 2016 Iratazonosító: 1775218470 Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005318898 Nyomtatás időpontja: 2016.05.06. 13:40:07 Oldal: 7

10 Nyilatkozat

Nyilatkozatok (a támogatást igénylők, illetve azok képviseletében eljárók nyilatkozatai)
I. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2016. évi
igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 9/2016. (IV.5.) MvM rendelet (a továbbiakban
MvM-EK rendelet) szerinti, az ÚMVP alapján meghirdetett EMVA-ból finanszírozott támogatásokra, az Európai
Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2016.
évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV.5) FM rendeletben (a
továbbiakban: FM-EK rendelet) felsorolt, EMGA-ból finanszírozott közvetlen támogatásokra, illetve az egységes
kérelem felületen igényelhető átmeneti nemzeti támogatásokra egységesen vonatkozó nyilatkozatok:
1. Kijelentem, hogy
a) a kérelemben szolgáltatott adatok megfelelnek a valóságnak;
b) a jelen kérelemben igényelt támogatás(ok)ra vonatkozó általános és az egyes támogatások igénybevételének részletes

feltételeit meghatározó, hatályos jogszabályok által előírt valamennyi feltételt megismertem és az azokban foglalt feltételeket
betartom;

c) vállalom a támogatás igénybevételére vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételekből eredő kötelezettségek
teljesítését, így különösen, hogy a támogatással összefüggő ellenőrzés során kért dokumentumokat, igazoló iratokat
beszerzem, átadom és a gazdaság megtekintését biztosítom;

d) a kérelemben az FM-EK rendelet 4. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, az összes használatomban lévő, a
Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben támogatható és nem támogatható területként lehatárolt - ideértve a minimális
támogatható méretet el nem érő - mezőgazdasági parcellát feltüntettem;

e) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által megállapított intézkedésben való jogosulatlan
részvétel esetén a jogosulatlanul igénybe vett összeget visszafizetem, egyidejűleg tudomásul veszem, hogy a visszafizetés
késedelméből / elmaradásából származó valamennyi jogkövetkezmény engem terhel;

f) hozzájárulok ahhoz, hogy túligénylés esetén az adott blokkban gazdálkodó többi mezőgazdasági termelő részére az adott
blokkban általam megadott területi adatok, illetve személyes adataim (név / megnevezés, lakcím / székhely, képviselő neve)
továbbításra kerülnek az előzetes ellenőrzés, adategyeztetés, valamint az FM-EK rendelet 23. § (11)-(12) bekezdéseiben
foglaltak szerinti, a kérelemben bejelentett táblák, illetve ökológiai jelentőségű területek grafikus adatai kapcsán lefolytatandó
esetleges egyeztetés céljából;

g) a kérelemben minden általam feltüntetett és hasznosított parcella vonatkozásában jogszerű földhasználónak minősülök; a
mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény, a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény szerinti bejelentési kötelezettségemnek
eleget tettem, ennek hiányában rendelkezem a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: MVH eljárási
törvény) 44. § (7) bekezdése szerinti, a földhasználatra való jogosultságomat igazoló okirattal, amely alapján a megkötésének
időpontjában hatályos jogszabályok alapján érvényes földhasználati jogcímmel rendelkezem;

h) jelen nyilatkozat útján hozzájárulok ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataimhoz a
költségvetési támogatás utalványozója, illetve folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás
esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság, 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) az MVH-val a kapcsolattartás az MVH eljárási törvény 28. § (1) bekezdése szerinti Egységes Mezőgazdasági

Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartási rendszer) bejelentett adatok alapján történik;
b) az ügyfél-nyilvántartási rendszerben szereplő adataimban bekövetkezett változást az MVH eljárási törvény 29. § (1) bekezdése

értelmében a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül köteles vagyok az MVH által rendszeresített, hatályban
lévő nyomtatványon papír alapon vagy elektronikus úton bejelenteni. Amennyiben a változás-bejelentési kötelezettséget
elmulasztom, az ebből adódó - az MVH eljárási törvény 29. § (5) bekezdésében, valamint 30/A. §-ában foglalt -
jogkövetkezmények engem terhelnek;

c) ) az MVH-val szemben fennálló tartozás (intézkedésben való jogosulatlan részvétel, valamint az egyéb fizetési kötelezettségek)
az MVH eljárási törvény 59. § (3) bekezdése alapján adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek, és azokat - az MVH
eljárási törvényben megállapított kivétellel - az állami adóhatóság hajtja be;

d) amennyiben az intézkedéssel kapcsolatban lejárt tartozásom áll fenn, az MVH eljárási törvény 38. § (9) bekezdése alapján az
MVH hatósági átutalási megbízását a fizetési számlámat vezető pénzforgalmi szolgáltató végrehajtható okirat csatolása nélkül
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köteles teljesíteni. Tudomásul veszem, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmem az MVH eljárási törvény 56. § (2)
bekezdésének k) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül;
e) az igényelt támogatással kapcsolatos bármely vis maior eseményt az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó

egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM
rendeletben, illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból
finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes
szabályokról szóló 57/2015. (XII.23.) MvM rendeletben foglaltaknak megfelelően be kell jelenteni;

f) ha legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg sem jelentem be a vállalkozásomnak a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítését vagy fizetési számlaszámomat, akkor a kérelmem az MVH eljárási
törvény 56. § (2) bekezdésének g) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül;

g) az egységes kérelem kötelező tartalmát képező adatok, valamint az egységes kérelem adatainak igazolására szolgáló, az
egységes kérelem mellékletét képező dokumentumok hiánypótlás tárgyai nem lehetnek;

h) amennyiben az általam szolgáltatott adatok vagy okiratok alapján bűncselekmény elkövetésének gyanúja merül fel, az MVH
kezdeményezi a büntető eljárás megindítását a büntető eljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény alapján.

II. Valamennyi közvetlen támogatásra vonatkozó nyilatkozat:

Tudomásul veszem, hogy amennyiben állandó sport- és rekreációs területet, ingatlanvállalatot, repülőteret, vasúttársaságot, illetve
vízművet üzemeltető ügyfélnek minősülök, az egységes kérelemben kell nyilatkozni ezen a mezőgazdasági termelők részére
nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § 1., 11., 12., és 13.
pontjaiban meghatározott - tevékenység folytatásáról.

III. ÚMVP (2007-2013) alapján meghirdetett, EMVA-ból finanszírozott támogatásokra vonatkozó kiegészítő
nyilatkozatok:

1. Kijelentem, hogy nem természetes személy esetén a kifizetési kérelem benyújtásakor az általam képviselt szervezet nem áll
felszámolási-, végelszámolási-, csődeljárás alatt.

2. Tudomásul veszem, hogy az általam közölt adatokat az MVH továbbítja az Irányító Hatóság részére, azzal a céllal, hogy
azokat az intézkedéshez kapcsolódó monitoring tevékenységében, valamint annak végrehajtásáról szóló éves jelentéshez
felhasználja.

IV. ÚMVP (2007-2013) alapján meghirdetett meghirdetett, EMVA-AKG támogatásra vonatkozó kiegészítő
nyilatkozatok: 1. Kijelentem, hogy
a) a támogatási időszak (2009. szeptember 1.- 2019. augusztus 31.) teljes időtartamára a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett

földhasználó vagyok, illetve a 2016. évi kérelmemben bejelentett területek tekintetében 2015. szeptember 1-től legalább 2016.
augusztus 31. napjáig napjáig fennálló földhasználati jogosultságot igazoló okirattal rendelkezem és a földterületet ezen
időtartam alatt ténylegesen művelem;

b) amennyiben az általam használt földterület tekintetében a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) gyakorolja
a tulajdonosi jogokat:

ba) NFA-val való haszonbérleti szerződés megkötését követő 30 napon belül eleget teszek az a) pontban meghatározott
feltételnek, vagy rendelkezem a vagyonkezelő által a támogatási időszakot megelőzően kiállított nyilatkozattal, amely alapján a
támogatható földterületet a teljes támogatási időszak alatt használhatom;

bb) az általam használt földterület osztatlan közös tulajdonban áll és a támogatási időszak teljes időtartamára vonatkozóan a
tulajdonosok által tulajdoni hányaduk arányában, szótöbbséggel hozott döntés alapján jogosult vagyok a közös tulajdonban álló
földrészlet támogatással érintett részének vagy egészének használatára, vagy a tulajdonosok közötti érvényes használati
megosztás, megállapodás alapján jogosult vagyok a földrészlet támogatással érintett területének elkülönült használatára;

bc) ) családi gazdálkodóként olyan területre igénylem a támogatást, amely a vezetésem alatt álló családi gazdasághoz tartozik, és
amelyre vonatkozóan a családi gazdaság olyan tagja teljesíti az a) pontban foglalt feltételt, aki az adott terület vonatkozásában
nem vesz részt az e rendelet szerinti intézkedésben;

c) a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007.
(X. 18.) FVM rendelet alapján vezetett nyilvántartásban (TIR) az egyes állatállományok tartójaként az MVH eljárási törvény 30.
§-a szerinti ügyfél-azonosítóm feltüntetésével szerepelek;

d) a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI.
5.) FVM rendelet (szarvasmarha ENAR), a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási
Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendeletben, valamint a juh- és kecskefajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási
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és Azonosítási Rendszeréről szóló 47/2005. (V. 23.) FVM rendelet (juh ENAR és kecske ENAR), az egyes állatfajok
egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet (LÓINFORM) és a
lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet alapján az egyes állatállományok jelöléséről és
nyilvántartásáról gondoskodom, és az adatszolgáltatási kötelezettségeimnek eleget tettem.

2. Hozzájárulok ahhoz, hogy
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által nyilvántartott adataimat az MVH ellenőrzéseihez
felhasználja, valamint, hogy az MVH a Magyarországon elismert ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezetnek, valamint a NÉBIH-nek
ellenőrzési célból adatot szolgáltasson.

V. EMVA-ból finanszírozott támogatásokra vonatkozó kiegészítő nyilatkozatok:

1. Kijelentem, hogy
a) nem természetes személy esetén a kifizetési kérelem benyújtásakor az általam képviselt szervezet nem áll felszámolási-,

végelszámolási-, csődeljárás, adósságrendezés alatt;
b) az általam Natura 2000 gyepterületek kompenzációs támogatásba bejelentett terület nem áll állami tulajdonban, illetve

honvédelmi szervek vagyonkezelésében, a Natura 2000 erdőterület kompenzációs támogatásba bejelentett terület pedig nem
áll állami vagy önkormányzati tulajdonban;

c) KAT, Natura 2000 gyepterületek, illetve Natura 2000 erdőterületek kompenzációs támogatás igénybevétele esetében az
általam képviselt kérelmező nem költségvetési szerv, valamint az általam képviselt gazdálkodó szervezetben az állami tulajdon
hányada nem haladja meg az 50%-ot.

2. Tudomásul veszem, hogy
a) amennyiben az általam képviselt kérelmező költségvetési szerv, valamint olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állami

tulajdon hányada 50% feletti, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő
gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 5. § (4)
bekezdés értelmében a KAT támogatás igénybevételére nem jogosult;

b) amennyiben az általam képviselt kérelmező költségvetési szerv, valamint olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állami
tulajdon hányada 50% feletti, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő
gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet (a
továbbiakban: 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet) 5. § (3) bekezdés értelmében a Natura 2000 gyepterületek kompenzációs
támogatás igénybevételére nem jogosult;

c) amennyiben az általam képviselt kérelmező önkormányzat, költségvetési szerv, valamint olyan gazdálkodó szervezet,
amelyben az állam tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja az 50%-ot, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló
41/2012. (IV. 27.) VM rendelet 4. § (5) bekezdése értelmében a Natura 2000 erdőterületek kompenzációs támogatás
igénybevételére nem jogosult;

d) nem támogatható a 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő terület (Natura 2000 gyepterület),
amely állami tulajdonban és honvédelmi szervek vagyonkezelésében áll;

e) nem támogatható a 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet 4. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő erdőrészlet (Natura 2000
erdőterület), amely állami, vagy önkormányzati tulajdonban van;

f) a 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet 1. § (1) bekezdés 3. pontja értelmében a támogatás igénybevételére az az erdőgazdálkodó
jogosult, aki az erdészeti hatóság által vezetett erdőgazdálkodói nyilvántartásban szereplő tulajdonos vagy azok
erdőgazdálkodást folytató társulásai, beleértve az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. törvény 17. §-a alapján társult erdőgazdálkodást folytató társulásokat is;

g) az általam közölt adatokat az MVH továbbítja az Irányító Hatóság részére, azzal a céllal, hogy azokat az intézkedéshez
kapcsolódó monitoring tevékenységében, valamint annak végrehajtásáról szóló éves jelentéshez felhasználja.

V. A mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerben való részvételre vonatkozó kiegészítő nyilatkozatok:

1. Amennyiben a mezőgazdasági termelő önkéntesen vállal kötelezettséget a kockázatközösségben való részvételre:

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a
továbbiakban: Mkk tv.) 6. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján nyilatkozom, hogy a kockázatközösséghez csatlakozni
kívánok. Egyúttal kötelezettséget vállalok arra, hogy az Mkk tv. 10. § (1) bekezdése szerinti kárenyhítési hozzájárulás teljes összegét
az Mkk tv. 10. § (3) bekezdése szerinti határidőre megfizetem.
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Tudomásul veszem, hogy kárenyhítő juttatásra csak abban az esetben válok jogosulttá, ha az Mkk tv.-ben és az annak végrehajtására
kiadott miniszteri rendeletben előírt feltételeket maradéktalanul teljesítem.

Jelen nyilatkozatomat három évre tettem meg, és tudomásul veszem, hogy a kockázatközösséghez történő csatlakozásomat három
éven belül nem szüntethetem meg, azonban három év után kockázatközösségi tagságom automatikusan megszűnik, amelyet
követően a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően csatlakozási szándékomról ismételten nyilatkozatot tehetek.

2. Amennyiben a mezőgazdasági termelő az Mkk tv. 6. § (1) bekezdése alapján a kockázatközösségben kötelezően tag:

Tudomásul veszem, hogy kárenyhítő juttatásra csak abban az esetben válok jogosulttá, ha az Mkk tv.-ben és az annak végrehajtására
kiadott miniszteri rendeletben előírt feltételeket maradéktalanul teljesítem.

VI. Állatlétszám alapú közvetlen, termeléshez kötött, valamint átmeneti nemzeti támogatásokra vonatkozó
kiegészítő nyilatkozatok:

Kijelentem, hogy
a) a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002.

(XI. 5.) FVM rendeletben meghatározott előírásokat betartom, valamint e rendelet szerinti nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségemnek eleget tettem.

b) a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM
rendeletben, valamint a 2010. január 1. előtt született állatok jelölése vonatkozásában az egyes állatfajok egyedeinek
Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 47/2005. (V. 23.) FVM rendeletben a juhokra vonatkozóan
meghatározott előírásokat betartom, valamint e rendelet szerinti nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségemnek eleget
tettem.

1. Húshasznú anyatehén támogatásra vonatkozó kiegészítő nyilatkozat:

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az állatok tartási helyét megváltoztatom, köteles vagyok azt 15 napon belül az MVH-nak
bejelenteni, a vonatkozó jogszabályban meghatározott módon. A bejelentés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén
mulasztási bírság szabható ki.

2. Tejhasznú tehén támogatásra vonatkozó kiegészítő nyilatkozat:

Nyilatkozom, hogy a kérelemben feltüntetett szarvasmarhá(ka)t tejtermelés céljából tartom.

VII. Növénytermesztési közvetlen, termeléshez kötött támogatásokra vonatkozó kiegészítő nyilatkozatok:

Nyilatkozom
a) zöldségnövény termesztés támogatása igénylésével kapcsolatban, hogy torma- és spárga dugvány termesztése esetén a

termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában a termeléshez kötött
közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet . mellékletben meghatározott
hektáronkénti minimális dugványt felhasználtam, a ténylegesen felhasznált mennyiséget a gazdálkodási naplóban rögzítettem,
és annak másolatát tárgyév július 31-ig az MVH részére megküldöm,

b) gyümölcstermesztés támogatása igénylésével összefüggésben, hogy a támogatási kérelemmel érintett ültetvényem eléri a
9/2015. (III. 13.) FM rendelet 5. mellékletében meghatározott telepítéskori, hektáronkénti minimális tőszámot, és az egységes
kérelem szankciómentes benyújtására nyitva álló határidő utolsó napján az alábbi feltételek közül bármely kettőt teljesítem:
- az ültetvény a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 5. mellékletében meghatározott életkort nem haladja meg,
- fix, telepített öntözés megléte,
- ültetvény esetében 85%-os tőszámbeállottság.

c) szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása igénylésével összefüggésben, hogy a mezei borsó termesztés esetén
a termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában a 9/2015. (III. 13.) FM
rendelet 6. mellékletében meghatározott, hektáronkénti minimális mennyiségű szaporítóanyagot felhasználtam, a felhasznált
mennyiséget a gazdálkodási naplóban rögzítem, és annak másolatát tárgyév július 31-ig az MVH részére megküldöm.

VIII. Fiatal gazda jogcímre vonatkozó kiegészítő nyilatkozat:

Amennyiben a támogatást jogi személyként igénylem, úgy nyilatkozom arról, hogy a jogi személyben tényleges és hosszú távú
ellenőrzést gyakorló személyek hozzájárultak ahhoz, hogy személyes adataikat, valamint a kötelezően előírt, rájuk vonatkozó
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dokumentumokat az MVH-nak átadjam.

IX. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás
(zöldítési támogatás):

Nyilatkozom, hogy
a) az általam ökológiai célterületként bejelentésre került nitrogénmegkötő növény évelő növény esetében a tárgyév május 1.

napjától szeptember 30. napjáig, egynyári növény esetében a tárgyév április 1. napjától május 31. napjáig, szója esetében
tárgyév május 15-től július 15-ig, zöldborsó és lóbab esetében május 1-jétől május 31-ig tartó időszak teljes tartamában jelen
van az adott területen,

b) az általam ökológiai jelentőségű területként bejelentett parlag a tárgyév január 1. napjától augusztus 31. napjáig tartó időszak
teljes tartamában jelen van a területen,

c) az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének
szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre
vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti állandó gyepek
megőrzési gyakorlata során, amennyiben az ellenőrzések során megállapítást nyer az érzékeny állandó gyep feltörése, vagy az
országos állandó gyep referenciaarány jogszabályban rögzített aránya alá csökkenése, a Hivatal által előírt visszaállítási
kötelezettségnek eleget teszek.

X. MePAR változásvezetési kérelem beadásával kapcsolatos nyilatkozat:

a) Kijelentem, hogy a MePAR változásvezetési kérelem során megadott adatok a valóságnak és a tényleges művelésnek
megfelelnek, valamint a változásvezetési kérelemben az engem érintő adatokkal kapcsolatos, illetve az általam végrehajtott
összes változásról az MVH-t tájékoztattam.

b) Nyilatkozom, hogy az általam újonnan bejelölt védett tájképi elem(ek) megfelel(nek) az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendeletben
(HMKÁ rendelet) rögzített meghatározásnak.

c) Tudomásul veszem, hogy csak akkor indítható változásvezetési eljárás a felülvizsgálni kért, az egységes kérelemben bejelentett
táblára vagy védett tájképi elemre, ha arra vonatkozóan kifizetéssel járó területalapú közvetlen támogatás iránti igénylés
benyújtásra került.

XI. Mezőgazdasági kistermelői támogatás jogcímre vonatkozó kiegészítő nyilatkozatok:

Tudomásul veszem, hogy
a) a mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszerből történő kilépés az egységes kérelem benyújtási időszakát követően nem

visszavonható, a kilépést követően a kistermelői támogatási rendszerbe a 2015-2020 közötti időszakra vonatkozóan újra
belépni nem lehet

b) a 2015. évi egységes kérelemben igényelt közevetlen támogatási jogcímek alapján meghatározott támogatási összeg alapján
kerül kiszámításra a 2016. évi mezőgazdasági kistermelői támogatás

c) ha a 2015. évi kistermelői támogatást igénylő ügyfél elhunyt, úgy a kistermelői támogatási rendszerben való részvételi
jogosultságot kizárólag egy személy örökölheti.

Kijelentem, hogy
a) a) a 2015-ben bejelentett területek nagyságát a mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszerben való részvételem

időtartama alatt fenntartom.

XII. VP (2014-2020) alapján meghirdetett, EMVA-ból finanszírozott támogatásokra vonatkozó kiegészítő
nyilatkozatok:

1. Kijelentem, hogy
a) a jelen kérelemben igényelt támogatásra vonatkozó általános és a támogatás igénybevételének részletes feltételeit

meghatározó hatályos jogszabályok, a felhívás, az Általános Útmutató a Felhívásokhoz (a továbbiakban: ÁUF), valamint az
Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) által előírt valamennyi feltételt megismertem és az azokban foglalt
feltételeket betartom;

b) vállalom a támogatás igénybevételére vonatkozó jogszabályokban, a felhívásban, az ÁUF-ben, valamint az ÁSZF-ben
meghatározott feltételekből eredő kötelezettségek teljesítését, így különösen, hogy a támogatással összefüggő ellenőrzés során
kért dokumentumokat, igazoló iratokat az előírt határidőre beszerzem, átadom és a gazdaság megtekintését biztosítom;

c) a támogatás szabálytalan felhasználása, illetve a támogatás igénybevételének részletes feltételeit meghatározó
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jogszabályokban, a felhívásban, az ÁUF-ban vagy az ÁSZF-ben rögzített előírások megszegése esetén a jogosulatlanul
igénybevett összeget visszafizetem, egyidejűleg tudomásul veszem, hogy a visszafizetés késedelméből / elmaradásából
származó valamennyi jogkövetkezmény engem terhel;

2. Tudomásul veszem, hogy
a) a támogató és a támogató nevében eljáró szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Áht.)

50. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltétel ellenőrzése céljából, a kedvezményezett nyilatkozata alapján a
költségvetési támogatás folyósításától számított öt évig, vagy - ha az későbbi - a költségvetési támogatás visszakövetelésére
vonatkozó igény elévüléséig kezeli

aa) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja szerinti
jogállására vonatkozó adataimat,

ab) ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerinti szervezet,
aba) a kedvezményezett tényleges tulajdonosainak természetes személyazonosító adatait, tulajdoni hányadát,

befolyásának és szavazati jogának mértékét,
abb) a kedvezményezettben közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy

szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevét, tulajdoni
hányadának, befolyásának és szavazati jogának mértékét,

abc) az abb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosainak
természetes személyazonosító adatait, tulajdoni hányadát, befolyásának és szavazati jogának mértékét,

abd) a kedvezményezett és az abb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
adóilletőségét,

abe) a kedvezményezett és az abb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
ellenőrzött külföldi társaság jogállásának megítéléséhez szükséges, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott adatokat,

ac) ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontja szerinti szervezet,
aca) a kedvezményezett vezető tisztségviselőinek természetes személyazonosító adatait,
acb) a kedvezményezett és a kedvezményezett vezető tisztségviselőinek 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedésével

működő szervezet nevét,
acc) a kedvezményezettnek és a kedvezményezett vezető tisztségviselőjének az acb) alpont szerinti szervezetben fennálló

tulajdoni hányadának mértékét,
acd) az acb) alpont szerinti szervezet tényleges tulajdonosának természetes személyazonosító adatait, tulajdoni hányadát,

befolyásának és szavazati jogának mértékét,
ace) az acb) alpont szerinti szervezet átláthatóságának vizsgálatához az Áht.55. §-ában előírt, az acd) alpontban

meghatározottakon kívüli adatokat, és
acf) a kedvezményezett székhelyét.

b) nem adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki
ba) a támogatási vagy pénzügyi eszköz esetén a finanszírozási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy

megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
bb) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási-, csőd-, végelszámolási- vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban

meghatározott - eljárás alatt áll,
bc) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján nem részesíthető

költségvetési támogatásban,
bd) jogszabályban vagy e rendeletben a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként

meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
be) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek,
bf) mint költségvetési szerv, gazdasági társaság és az ezen gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában

álló más gazdasági társaság kedvezményezett a 2007-2013 közötti programozási időszakban az európai uniós
társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült
késedelmét nem dolgozta le, amíg e késedelem fennáll, vagy

bg) mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket azzal a céllal, hogy a
támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson.

c)
ca) a megítélt támogatást a kifizető ügynökség a 908/2014/EU európai bizottsági rendelet 28. cikke alapján a kedvezményezettet

terhelő, az intézkedésekkel összefüggő tartozás összegéig visszatarthatja, és ezzel a tartozás megfizetettnek minősül,
cb) ha köztartozásom a megítélt támogatás 5%-át, de legfeljebb az egymillió forintot nem haladja meg, a köztartozással csökkentett

támogatási összegre vagyok jogosult,
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ca) ha köztartozásom a megítélt támogatás 5%-át, de legalább az egymillió forintot meghaladja, nem fizethető ki támogatás a
részemre, amíg köztartozásomat nem rendeztem.

3. Kijelentem, hogy
a) megfelelek a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
b) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény hatálya alá tartozás esetén a törvényben

foglalt közzétételi kötelezettségemnek eleget tettem,
c) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén: az általam képviselt szervezet átlátható

szervezetnek minősül,
d) a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt nem állok,
e) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettségem, amely a támogatással létrejött projekt céljának

megvalósulását meghiúsíthatja,
f) a projekt részbeli vagy teljes meghiúsulása, vagy a támogatás szabálytalan felhasználása esetén - a támogatást az irányító

hatóság döntésében vagy a döntés ellen benyújtott jogorvoslat alapján hozott jogerős határozatban foglaltaknak megfelelően
visszafizeti, és tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összege

fa) az adott projektre vonatkozóan a kedvezményezett részére kifizetésre jóváhagyott, de még ki nem fizetett támogatási összegbe
beszámításra kerül,

fb) ha a da) pont szerinti beszámítás nem lehetséges - a központi költségvetésből biztosított támogatásból - ha a kedvezményezett
ilyen támogatásra jogosult - levonásra kerül,

g) ha az általam képviselt szervezet ellen jogerős végzéssel végelszámolási, felszámolási-, csőd- vagy egyéb, a megszüntetésére
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárást rendelnek el, azt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak bejelentem.

B. Egyes VP intézkedésekre vonatkozó nyilatkozatok

1. Aktív mezőgazdasági termelői minőséggel kapcsolatos nyilatkozat:

Tudomásul veszem, hogy támogatási kérelem jóváhagyásának feltétele - kivétel a Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal
érintett területeken (VP THÉT) intézkedés - az aktív mezőgazdasági termelői minőség, illetve amennyiben állandó sport- és rekreációs
területet, ingatlanvállalatot, repülőteret, vasúttársaságot, illetve vízművet üzemeltetek, a kifizetési igénylés benyújtása során az
egységes kérelemben kell nyilatkozni ezen - a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére
vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § 1., 11., 12., és 13. pontjaiban meghatározott - tevékenység
folytatásáról.

2. A VP-4-10.1.1-15 kódszámú Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (VP AKG) pályázati felhívás és a
VP-4-11.1.-11.2.-15 kódszámú Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása (VP
ÖKO) pályázati felhívás szerinti intézkedésekre vonatkozó speciális nyilatkozatok:

2.1 Kijelentem, hogy
a) a támogatási időszak (2016. január 1.- 2020. december 31.) teljes időtartamára a kérelemben minden általam feltüntetett és

hasznosított terület vonatkozásában jogszerű földhasználónak minősülök; a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló
2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény, a
földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az
ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény szerinti bejelentési kötelezettségemnek eleget tettem, ennek hiányában
rendelkezem az MVH eljárási törvény 44. § (7) bekezdése szerinti, a földhasználatra való jogosultságomat igazoló okirattal;

b) a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007.
(X. 18.) FVM rendelet alapján vezetett nyilvántartásban (TIR) az egyes állatállományok tartójaként az MVH eljárási törvény 30.
§-a szerinti ügyfél-azonosítóm feltüntetésével szerepelek;

c) a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI.
5.) FVM rendelet (szarvasmarha ENAR), a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási
Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendeletben, (juh ENAR és kecske ENAR) és a lófélék egyedeinek
azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet alapján az egyes állatállományok jelöléséről és nyilvántartásáról
gondoskodom, és az adatszolgáltatási kötelezettségeimnek eleget tettem.

2.2. Hozzájárulok ahhoz, hogy
a) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által nyilvántartott adataimat az MVH ellenőrzéseihez

felhasználja, valamint, hogy az MVH a Magyarországon elismert ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezetnek, valamint a
NÉBIH-nek ellenőrzési célból adatot szolgáltasson;
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A VP4-12.1.1-16. kódszámú Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések (VP Natura 2000
gyep) pályázati felhívás, a VP4-13.2.1.-16 kódszámú Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken (VP
THÉT) pályázati felhívás, a VP4-12.1.1-16. kódszámú Natura 2000 mezőgazdasági területeknekerdőterületeknek nyújtott
kompenzációs kifizetések (VP Natura 2000 erdő) pályázati felhívás és a VP5-8.4.1.-15. kódszámú Az erdőgazdálkodási
potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása (VP EP) pályázati felhívás szerinti intézkedésekre vonatkozó speciális
nyilatkozatok:

3.1 Kijelentem, hogy
a) az általam VP Natura 2000 gyep intézkedésben bejelentett terület nem áll állami tulajdonban, illetve honvédelmi szervek

vagyonkezelésében;
b) VP THÉT intézkedés szerinti támogatás igénybevétele esetében az általam képviselt gazdálkodó szervezetben az állami

tulajdon hányada nem haladja meg az 50%-ot;
c) az általam VP Natura 2000 erdő intézkedésben bejelentett terület nem áll 50 %-ban, vagy azt meghaladó arányban állami, vagy

önkormányzati tulajdonban;
d) VP Natura 2000 erdő intézkedés esetén az általam képviselt gazdálkodó szervezetben az állami tulajdoni hányad nem éri el

vagy haladja meg az 50 %-ot.

3.2 Tudomásul veszem, hogy
a) amennyiben az általam képviselt kérelmező olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állami tulajdon hányada 50% feletti, a

VP THÉT pályázati felhívás I. Jogosultsági kritériumok 6. pontja alapján támogatás igénybevételére nem jogosult;
c) amennyiben az általam képviselt kérelmező önkormányzat, költségvetési szerv, valamint olyan gazdálkodó szervezet,

amelyben az állam tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja az 50%-ot, a VP Natura 2000 erdő pályázati felhívás I. 5. pontja
értelmében a Natura 2000 erdőterületek kompenzációs támogatás igénybevételére nem jogosult;

d) nem támogatható a VP Natura 2000 gyep pályázati felhívás I. Jogosultsági kritériumok 4. pontja előírásainak megfelelő olyan
terület (Natura 2000 gyepterület), amely állami tulajdonban és honvédelmi szervek vagyonkezelésében áll;

e) nem támogatható a VP Natura 2000 erdő pályázati felhívás I. 6. pont előírásainak megfelelő olyan erdőrészlet (Natura 2000
erdőterület), amely 50 % vagy azt meghaladó állami, vagy önkormányzati tulajdonban van;

f) a VP Natura 2000 erdő pályázati felhívás értelmében a támogatás igénybevételére az az erdőgazdálkodó jogosult, aki az
erdészeti hatóság által vezetett erdőgazdálkodói nyilvántartásban szereplő tulajdonos vagy jogszerű használó;

g) az általam közölt adatokat az MVH továbbítja az Irányító Hatóság részére, azzal a céllal, hogy azokat az intézkedéshez
kapcsolódó monitoring tevékenységében, valamint annak végrehajtásáról szóló éves jelentéshez felhasználja;

h) a VP EP pályázati felhívás 3.1 pontja alapján agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások által lefedett területen folytatott,
mezőgazdasági vonatkozású tevékenységre nem nyújtható támogatás;

i) a VP EP pályázati felhívás 3.1 pontja alapján káresemény miatt bekövetkezett bevételkiesés ellentételezésére nem nyújtható
támogatás;

j) a VP EP pályázati felhívás 3.1 pontja alapján nem nyújtható támogatás a fizikailag már befejezettnek minősülő projektekre;
k) az általam a VP EP, valamint a VP Natura 2000 erdő pályázati felhívásokra benyújtott kérelmek elbírálása az Országos

Erdőállomány Adattárnak az egységes kérelem benyújtási időszak utolsó napja szerinti aktuális adatai alapján történik.

4. A VP3-17.1.1-16 kódszámú Mezőgazdasági biztosítás díjának támogatás pályázati felhívás szerinti támogatáshoz
kapcsolódó kiegészítő nyilatkozatok:

Kijelentem, hogy
a) a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelő mezőgazdasági biztosítási szerződést szándékozom kötni;
a) a díjtámogatott típusú biztosítási szerződésemben szereplő növénykultúrák vonatkozásában az ajánlattételt követően az

egységes kérelemben bejelentett adatváltozásról tájékoztatom az érintett biztosítót.

XIII. Tájékoztató a központi költségvetésből, illetve az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott támogatások kedvezményezettjére vonatkozó információk
nyilvánosságra hozataláról:

Tájékoztatom, hogy az MVH eljárási törvény 24. § (2)-(3) bekezdései alapján az alábbi adatok negyedévenként közzétételre kerülnek
az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu):

Hozzájárulok ahhoz, hogy az Mkk tv. 18. § (6) bekezdése szerinti adataimat (név, ügyfél-azonosító, egységes kérelemben
bejelentett biztosított növénykultúrák rögzített terület nagysága és MePAR azonosítói) az MVH a szerződő biztosítónak továbbítsa.
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1. Ügyfél-azonosító adatok

Természetes személy ügyfél esetében az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében nyilvántartott
a) családi és utónév;
b) lakóhely (település neve és postai irányítószáma).

Nem természetes személy ügyfél (gazdasági társaságok, alapítványok, egyesületek stb.) esetében az ügyfél-nyilvántartási
rendszerben nyilvántartott

a) elnevezése (bejegyzés szerinti teljes név);
b) székhely, telephely (település neve és postai irányítószáma).

2. Kifizetésre és a támogatás jogosulatlan igénybevételére vonatkozó adatok

2A) Az ügyfél részére
a) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap terhére a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme, összege;
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap terhére a pénzügyi évben teljesített kifizetések - mely magában foglalja a

közösségi és nemzeti hozzájárulásokat is - jogcíme, valamint összege;
c) c) az a) és b) pontban meghatározott kifizetett összegek együttesen és ezek pénzneme;
d) d) a központi költségvetésből a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme.

2B) A központi költségvetésből, illetve az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott támogatásban részesülő ügyfél által jogosulatlan részvétel alapján visszafizetett támogatás
összege.

Tájékoztatom továbbá, hogy
- a fenti adatokat az Unió pénzügyi érdekeinek védelme céljából az Unió és a tagállamok pénzügyi ellenőrző és vizsgálati szervei

feldolgozhatják, azzal, hogy tevékenységük során nem sérthetik az ügyfél személyes szabadságát és alapvető jogait;
- az 1. és 2. pontban meghatározott adatok az első közzétételüktől számított két évig elérhetőek maradnak a www.mvh.gov.hu

honlapon;
- az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvének megfelelően, az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CXII. törvény) 14. § b) pontja
alapján a valóságnak meg nem felelő személyes adat helyesbítését kezdeményezheti, továbbá a 2011. évi CXII. törvény 15. §-a
alapján az MVH az általa kezelt, közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatosan kérelemre tájékoztatást ad;

- amennyiben ezen adatok nyilvánosságra hozatalával összefüggésben bármilyen jogsérelem éri, úgy annak orvoslására az
Unió és a tagállami jogrendszer szabályai - a 2011. évi CXII. törvény 22. §-ában meghatározott bírósági jogérvényesítés - által
biztosított lehetőségeket igénybe veheti.

A fentiekben foglaltakat elolvastam, és tudomásul veszem. Igen

Nyilatkozat ökológiai gazdálkodásról
Kijelentem, hogy a kérelmemben feltüntetett területek egyike sem felel meg a 34/2013. (V. 14.) VM rendeletben foglalt
követelményeknek és rendelkezik ökológiai tanúsító szervezet által kiállított tanúsítvánnyal.

Tanúsító szervezet:

Aktív gazda nyilatkozata
Amennyiben a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló
8/2015. (III.13.) FM rendelet szerint kizárt mezőgazdasági termelőnek minősül, kérjük, válassza ki a megfelelő lehetőséget.

Tájékoztatjuk, amennyiben az aktív mezőgazdasági termelő státusz vizsgálata során az MVH-nak nem áll rendelkezésére teljes
körű adat, úgy a 8/2015. (III.13.) FM rendelet szerint nyilatkozattételi felszólításban bekérheti az ügyféltől.

A 8/2015. (III.13.) FM rendelet 3. §. (1) bekezdése szerint Ön a tevékenységei alapján kizárt mezőgazdasági termelőnek minősül?
Nem



Egységes Kérelem 2016 Iratazonosító: 1775218470 Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005318898 Nyomtatás időpontja: 2016.05.06. 13:40:07 Oldal: 16

11 Területek összesítése támogatási jogcímek és AKG célprogramok szerint
Támogatási jogcímek / AKG célprogramok Igényelt terület
SAPS igénylés 15,12
Gyümölcs támogatás igénylés 1,80

12 Területek összesítése hasznosítási adatok szerint
Hasznosítás kód és megnevezés Igényelt terület
KAL15 Rozs 1,90
BUR01 Burgonya 0,65
FRU08 Málna 1,80
KAL21 Kukorica 1,20
KAL27 Őszi tritikálé 1,27
VHA01 Vegyes hasznosítás 0,25
VEG43 Paprika 2,67
ALL01 Állandó gyep (legeltetett) 5,38

13 Területek összesítése blokkhasználat szerintt
Blokk Igényelt terület

LJ97FD15 0,25
LAKMFV15 3,32
L4P7FD15 2,24
L10UF615 0,70
L0W7JJ15 0,30
LULRFK15 0,25
LLDUF615 1,90
LUJEJ715 0,90
L86UEL15 0,32
LQKACV15 1,80
L3XEFT15 3,14

14 EFA területek összesítése
Típus Súlyozási tényező EFA terület (ha) Súlyozott terület (ha)

15 Diverzifikáció összesítése
Kultúra Terület (ha) Szántó arány (%) Teljes arány (%)
Burgonya 0,6500 8,19 4,30
Káposztafélék kultúra 0,1250 1,57 0,83
Bab kultúra 0,0625 0,79 0,41
Paprika kultúra 2,6700 33,63 17,66
Kukorica kultúra 1,2000 15,11 7,94
Paradicsom 0,0625 0,79 0,41
Rozs kultúra 1,9000 23,93 12,57
Őszi tritikálé 1,2700 15,99 8,40
Összes szántóterület 7,9400
Állandó gyep 5,3800 35,58
Állandó kultúra 1,8000
Összes mezőgazdasági terület 15,1200
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Súly Kód Szöveg
19400 A Diverzifikációra vonatkozó táblázat adatai tájékoztató jellegűek, az Ön által ökológiai gazdálkodásban szereplő területként jelölt táblákat nem

tartalmazza (az ökológiai gazdálkodásban szereplő területek a diverzifikáció követelményei alól mentesülnek). A kérelemben szereplő adatokat a
Hivatal adminisztratív és helyszíni ellenőrzés keretében felülvizsgálja.

20212 A kérelem adatai alapján Ön várhatóan mentesül az ökológiai jelentőségű területekkel kapcsolatos kötelezettség alól. Felhívjuk a figyelmet, hogy az
MVH a mentesülés végső megállapítását a megállapított területnagyságok és hasznosítások alapján fogja megtenni!

19143 Figyelem! A tábla nitrátérzékeny blokkban helyezkedik el, be kell tartani a nitrátérzékeny területekre vonatkozó előírásokat! (id: 2738260312) |
Tábla:L0W7JJ15:7

19143 Figyelem! A tábla nitrátérzékeny blokkban helyezkedik el, be kell tartani a nitrátérzékeny területekre vonatkozó előírásokat! (id: 2738260303) |
Tábla:L86UEL15:14

19143 Figyelem! A tábla nitrátérzékeny blokkban helyezkedik el, be kell tartani a nitrátérzékeny területekre vonatkozó előírásokat! (id: 2738260304) |
Tábla:LAKMFV15:4

19143 Figyelem! A tábla nitrátérzékeny blokkban helyezkedik el, be kell tartani a nitrátérzékeny területekre vonatkozó előírásokat! (id: 2738260314) |
Tábla:LAKMFV15:10

19143 Figyelem! A tábla nitrátérzékeny blokkban helyezkedik el, be kell tartani a nitrátérzékeny területekre vonatkozó előírásokat! (id: 2738260305) |
Tábla:LAKMFV15:11

19143 Figyelem! A tábla nitrátérzékeny blokkban helyezkedik el, be kell tartani a nitrátérzékeny területekre vonatkozó előírásokat! (id: 2738260307) |
Tábla:LAKMFV15:15

19143 Figyelem! A tábla nitrátérzékeny blokkban helyezkedik el, be kell tartani a nitrátérzékeny területekre vonatkozó előírásokat! (id: 2738470029) |
Tábla:LJ97FD15:18

19143 Figyelem! A tábla nitrátérzékeny blokkban helyezkedik el, be kell tartani a nitrátérzékeny területekre vonatkozó előírásokat! (id: 2738260309) |
Tábla:LQKACV15:6

19143 Figyelem! A tábla nitrátérzékeny blokkban helyezkedik el, be kell tartani a nitrátérzékeny területekre vonatkozó előírásokat! (id: 2738260308) |
Tábla:LUJEJ715:13

19143 Figyelem! A tábla nitrátérzékeny blokkban helyezkedik el, be kell tartani a nitrátérzékeny területekre vonatkozó előírásokat! (id: 2738260311) |
Tábla:LULRFK15:16

18494 Figyelem! Az állandó legelőterületeket meg kell őrizni, valamint augusztus 31-ig legalább egyszer tisztító kaszálást kell végezni! Továbbá kérjük,
szíveskedjen ellenőrizni, hogy a tábla hasznosítása valóban megfelel-e az "állandó legelő" definíciójának! (id: -1)

19326 Figyelem! A termeléshez kötött gyümölcs támogatás feltétele a jogszabályban előírt hektárra vetített telepítéskori minimális tőszám megléte. Továbbá 
három követelményből (maximális életkor, fix, telepített öntözés megléte, ültetvény esetében 85%-os tőszámbeállottság) valamely kettő teljesítése
kötelező! A területileg illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága fentiek igazolására hatósági bizonyítványt állít ki. (id:
2738260309) | Tábla:LQKACV15:6

19302 Lehetőség van termeléshez kötött zöldségnövény-támogatás igény jelölésére! (id: 2738260314) | Tábla:LAKMFV15:10

19302 Lehetőség van termeléshez kötött zöldségnövény-támogatás igény jelölésére! (id: 2738260307) | Tábla:LAKMFV15:15

19386 A kérelem adatai alapján Ön várhatóan mentesül a terménydiverzifikációs kötelezettség alól. Felhívjuk a figyelmét, hogy az MVH a mentesülés végső
megállapítását a megállapított területnagyságok és hasznosítások alapján fogja megtenni!

18510 A További támogatási/kifizetési igények részben, a jogcím megjelölése nem foglalja magában a támogatás igénylését. Kérem adja meg a jogcímhez
tartozó további adatokat is!

18545 Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénylése esetén a VP3-17.1.1-16 kódszámú pályázati felhívásban foglaltak az irányadóak.

19141 A táblarajz bezárt támogatható területű blokkra fed. Felhívjuk figyelmét, hogy az MVH jogszerű földhasználat vizsgálatot folytat le az érintett táblára a
vonatkozó jogszabály értelmében.|TáblaLJ97FD15:18

18059 Figyelem, az Ön területe közelében felszíni víztest helyezkedik el, be kell tartania a vízvédelmi sávokkal kapcsolatos HMKÁ
előírásokat!|TáblaL4P7FD15:1

20178 A táblarajza a nyilvántartás szerint állandó gyepterületre fed. Amennyiben az állandó gyepek feltörésének aránya országosan meghaladja az 5%-ot,
úgy gyep visszaállítási kötelezettsége keletkezhet a mezőgazdasági üzem területén.|TáblaLLDUF615:2
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Ügyfél-azonosító szám: 1005318898
Megye: Hajdú-Bihar
Település: Fülöp
Jogosult támogatás kódja:
THÉT:
ÉTT:

A kiemelt fizikai blokk adatai:
Blokkazonosító: LAKMFV15  
Összterület: 14,41 ha
Támogatható terület: 10,26 ha
12%-nál nagyobb lejtésű terület: ha

4
10

11

15

Blokk: LAKMF-V-15

blokkhatár

igényelt támogatható
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Ügyfél-azonosító szám: 1005318898
Megye: Hajdú-Bihar
Település: Fülöp
Jogosult támogatás kódja:
THÉT:
ÉTT:

A kiemelt fizikai blokk adatai:
Blokkazonosító: LQKACV15  
Összterület: 19,0842 ha
Támogatható terület: 12,764 ha
12%-nál nagyobb lejtésű terület: 0,0785 ha

6

Blokk: LQKAC-V-15

blokkhatár

igényelt támogatható
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Ügyfél-azonosító szám: 1005318898
Megye: Hajdú-Bihar
Település: Fülöp
Jogosult támogatás kódja:
THÉT:
ÉTT:

A kiemelt fizikai blokk adatai:
Blokkazonosító: LUJEJ715  
Összterület: 5,9587 ha
Támogatható terület: 4,0435 ha
12%-nál nagyobb lejtésű terület: ha

13

Blokk: LUJEJ-7-15

blokkhatár

igényelt támogatható
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Ügyfél-azonosító szám: 1005318898
Megye: Hajdú-Bihar
Település: Fülöp
Jogosult támogatás kódja:
THÉT:
ÉTT:

A kiemelt fizikai blokk adatai:
Blokkazonosító: LULRFK15  
Összterület: 6,8862 ha
Támogatható terület: 5,5433 ha
12%-nál nagyobb lejtésű terület: ha

16

Blokk: LULRF-K-15

blokkhatár

igényelt támogatható
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Ügyfél-azonosító szám: 1005318898
Megye: Hajdú-Bihar
Település: Fülöp
Jogosult támogatás kódja:
THÉT:
ÉTT:

A kiemelt fizikai blokk adatai:
Blokkazonosító: L3XEFT15  
Összterület: 36,6712 ha
Támogatható terület: 31,7922 ha
12%-nál nagyobb lejtésű terület: 0,1944 ha

3

Blokk: L3XEF-T-15

blokkhatár

igényelt támogatható

gémeskút
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Ügyfél-azonosító szám: 1005318898
Megye: Hajdú-Bihar
Település: Fülöp
Jogosult támogatás kódja:
THÉT:
ÉTT:

A kiemelt fizikai blokk adatai:
Blokkazonosító: L4P7FD15  
Összterület: 23,2718 ha
Támogatható terület: 21,1444 ha
12%-nál nagyobb lejtésű terület: 0,018 ha

1

Blokk: L4P7F-D-15

blokkhatár

igényelt támogatható

gémeskút
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Ügyfél-azonosító szám: 1005318898
Megye: Hajdú-Bihar
Település: Fülöp
Jogosult támogatás kódja:
THÉT:
ÉTT:

A kiemelt fizikai blokk adatai:
Blokkazonosító: L0W7JJ15  
Összterület: 5,6136 ha
Támogatható terület: 4,4628 ha
12%-nál nagyobb lejtésű terület: 0,0036 ha

7

Blokk: L0W7J-J-15

blokkhatár

igényelt támogatható
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Ügyfél-azonosító szám: 1005318898
Megye: Hajdú-Bihar
Település: Fülöp
Jogosult támogatás kódja:
THÉT:
ÉTT:

A kiemelt fizikai blokk adatai:
Blokkazonosító: L86UEL15  
Összterület: 12,5849 ha
Támogatható terület: 7,1413 ha
12%-nál nagyobb lejtésű terület: 1,2146 ha

14

Blokk: L86UE-L-15

blokkhatár

igényelt támogatható



Egységes Kérelem 2016 Iratazonosító: 1775218470 Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005318898 Nyomtatás időpontja: 2016.05.06. 13:40:09 Oldal: 26

Ügyfél-azonosító szám: 1005318898
Megye: Hajdú-Bihar
Település: Fülöp
Jogosult támogatás kódja:
THÉT:
ÉTT:

A kiemelt fizikai blokk adatai:
Blokkazonosító: LJ97FD15  
Összterület: 2,3437 ha
Támogatható terület: 0,973 ha
12%-nál nagyobb lejtésű terület: ha

18

Blokk: LJ97F-D-15

blokkhatár

igényelt támogatható



Egységes Kérelem 2016 Iratazonosító: 1775218470 Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005318898 Nyomtatás időpontja: 2016.05.06. 13:40:09 Oldal: 27

Ügyfél-azonosító szám: 1005318898
Megye: Hajdú-Bihar
Település: Fülöp
Jogosult támogatás kódja:
THÉT:
ÉTT:

A kiemelt fizikai blokk adatai:
Blokkazonosító: L10UF615  
Összterület: 7,6193 ha
Támogatható terület: 6,7423 ha
12%-nál nagyobb lejtésű terület: ha

9

Blokk: L10UF-6-15

blokkhatár

igényelt támogatható
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Ügyfél-azonosító szám: 1005318898
Megye: Hajdú-Bihar
Település: Fülöp
Jogosult támogatás kódja:
THÉT:
ÉTT:

A kiemelt fizikai blokk adatai:
Blokkazonosító: LLDUF615  
Összterület: 17,9929 ha
Támogatható terület: 13,0819 ha
12%-nál nagyobb lejtésű terület: 0,2008 ha

2

Blokk: LLDUF-6-15

blokkhatár

igényelt támogatható



NYILATKOZAT

Ügyfél neve: Fülöp Községi Önkormányzat
Ügyfél-azonosító száma: 1005318898
Kérelem azonosítója: 1775218470
A kérelem ügyfélkapun keresztüli benyújtásának KR érkeztetési száma: 508090780201605061329699592

Meghatalmazott/technikai közreműködő neve: Könnyü Edit
Meghatalmazott/technikai közreműködő ügyfél-azonosító száma: 1004707750

Alulírott nyilatkozom, hogy az elektronikus úton beadott 2016. évi egységes kérelem (EK) KR dokumentumának
adattartalmát megismertem, az az általam megadott adatokat tartalmazza, és az egységes kérelem az én
egyetértésemmel került benyújtásra. A teljes PDF formátumú dokumentum kinyomtatásáról jelen
nyilatkozatommal lemondok.

..............................., 2016.05.06.

Meghatalmazó (ügyfél) aláírása
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Meghatalmazott/technikai közreműködő neve: Könnyü Edit
Meghatalmazott/technikai közreműködő ügyfél-azonosító száma: 1004707750

Alulírott nyilatkozom, hogy az elektronikus úton beadott 2016. évi egységes kérelem (EK) KR dokumentumának
adattartalmát megismertem, az az általam megadott adatokat tartalmazza, és az egységes kérelem az én
egyetértésemmel került benyújtásra. A teljes PDF formátumú dokumentum kinyomtatásáról jelen
nyilatkozatommal lemondok.

..............................., 2016.05.06.

Meghatalmazó (ügyfél) aláírása


