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Ügyfél azonosítási információ

Név:
Ügyfél-azonosító*:
*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:
E-mail:

3

A támogatható állomány(ok)ra vonatkozó adatok

Szakmai ellenőrzési lapot baromfi megnevezésenként kell kitölteni, és benyújtani!
Tartási hely azonosító
Baromfi megnevezés-csoport
Tárgyév július 1-jén
tenyésztésbe
vont/átminősített
állatlétszám (db)

Éves állategység (ÁE)
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Oldal: 2

Igényelt támogatás

Az igényelt támogatás összege:

Ft az étkezési tojást termelő tyúk, valamint a tenyészbaromfi tartása

során az állománynak az egészségre nem ártalmas, a megadott értékhatár (2,5 mg/kg) vagy alacsonyabb mikotoxin tartalmú takarmány
biztosításához - a fentiekben megjelölt állatlétszám vonatkozásában - összesen.
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Kitöltési dátum és aláírás

Helység:

Dátum:

.

.

.

Aláírás:
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Csatolandó melléklet

A kezelő állatorvos által - az étkezési tojást termelő tyúk esetében a tartási hely fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) által kiállított igazolása,
tenyészbaromfi esetében a NÉBIH vagy a járási hivatal által, a "Hatósági bizonyítvány tenyészállomány termelésbe állításáról" megnevezésű
hatósági bizonyítvány alapján - kiállított, a tárgyév július 1-jén tenyésztésbe vont vagy átminősített állatlétszámról szóló igazolás.
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A Baromfi Termék Tanács igazolása*

A Baromfi Termék Tanács az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló
38/2016. (VI. 6.) FM rendelet alapján a kérelmet szakmailag áttekintette és elfogadásra

❑ javasolja

❑ nem javasolja

❑ módosítással javasolja

A következő indokok alapján nem, vagy módosítással javasolja:
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................

*A kérelem ezen pontját a BTT tölti ki, ezért bármely rész módosítására, illetve javítására is csak a BTT jogosult. Egy Szakmai Ellenőrzési Lapon
egyszerre csak egy rubrika jelölhető.
Budapest, ......................................................................

......................................................................
Baromfi Termék Tanács

