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Kitöltési útmutató 

a D4400-03 Őshonos állatfajták megőrzése Támogatási Kérelem - Főlaphoz 

 

Ez a nyomtatvány szolgál az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett 

őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben 

történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) 

FVM rendeletben foglaltaknak megfelelően a támogatást igénylő mezőgazdasági termelő és a 

kötelezettségvállalással érintett állatállomány, valamint annak szaporulata adatainak 

megadásához.  

A támogatásban való részvételre vonatkozó kérelmet ezen a nyomtatványon kell benyújtani a 

kérelmező lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltséghez postai 

úton egy példányban. Amennyiben a kérelem nem ezen a nyomtatványon kerül benyújtásra, 

úgy azt az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.  

Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak alatt több 

támogatási kérelmet nyújt be, a később érkezett kérelmek módosításnak minősülnek. A 

benyújtási időszakon belül benyújtott támogatási kérelmek közül az MVH a 2012. április 30-

ig postára adott legutolsó kérelmet veszi figyelembe. 

A támogatás benyújtására nyitva álló határidőt követően postára adott kérelmeket az MVH 

érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

 

1. Főlap iratkódja 

Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen! 

 

2. Azonosítási információ 

 

Regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott regisztrációs igazoláson 

szereplő 10 jegyű azonosító számot! 

Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik regisztrációs számmal, ezt a rovatot hagyja üresen.  

 

3. Ügyfél adatai 

Előtag: dr., ifj., id., özv, stb. 

 

Név: Adja meg az ügyfél nevét, cég esetében a nevet és a cégformát! A névnek egyeznie kell 

a regisztrációs számhoz bejelentett névvel. 

 

Cégforma: ZRt., NyRt., Kft. Bt stb. Amennyiben Ön természetes személy, a cégforma 

rovatot ne töltse ki!  

 

4 Kapcsolattartási információ 

Ebbe az adatblokkba írja be a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét. 

Ezt az adatblokkot nem kötelező kitölteni, ha a kapcsolattartó személye megegyezik a 

kérelmező személyével és a kapcsolattartási adatok megegyeznek az ügyfél-nyilvántartási 

rendszerbe bejelentett adatokkal. 

Ha a kérelmező nem érhető el telefonon, akkor célszerű olyan személy telefonszámát 

megadni, aki a kérelmezővel fel tudja venni a kapcsolatot az MVH megkeresése esetén. Ez a 

támogatási kérelem korábbi elbírálását segítheti elő. 
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5. Létszámadatok 

Itt kell megadni azoknak az állatoknak a létszámát célprogramonként, melyre a 

kötelezettséget vállalni kívánja. A kérelmen több célprogramot is megadhat, de egy 

célprogramot csak egy sorban szerepeltethet. 

 

Célprogram kódja: háromjegyű kód, mely a célprogram azonosítására szolgál. Válassza ki 

az igénybe venni kívánt célprogram kódot az alábbiak közül és itt adja meg 

szarvasmarha célprogramcsoport: 

111) magyar szürke szarvasmarha célprogram, 

112) magyartarka szarvasmarha célprogram, 

121) bivaly célprogram-csoport: magyar házi-bivaly célprogram, 

 

ló célprogramcsoport: 

131) furioso - north star célprogram, 

132) hucul célprogram, 

133) gidrán célprogram, 

134) kisbéri félvér célprogram, 

135) lipicai célprogram, 

136) magyar hidegvérű célprogram, 

137) nóniusz célprogram, 

138) shagya arab célprogram, 

 

szamár célprogramcsoport:  

141) magyar parlagi szamár célprogram 

 

sertés célprogramcsoport: 

151) fecskehasú mangalica célprogram, 

152) szőke mangalica célprogram, 

153) vörös mangalica célprogram, 

 

juh célprogramcsoport: 

161) hortobágyi (magyar) racka célprogram, 

162) gyimesi racka célprogram, 

163) cigája célprogram, 

164) tejelő cigája célprogram, 

165) cikta célprogram, 

 

kecske célprogramcsoport:  

171) magyar parlagi kecske célprogram, 

 

tyúk célprogramcsoport: 

181) fehér magyar tyúk célprogram, 

182) fogolyszínű magyar tyúk célprogram, 

183) sárga magyar tyúk célprogram, 

184) kendermagos magyar tyúk célprogram, 

185) fehér erdélyi kopasznyakú tyúk célprogram, 

186) fekete erdélyi kopasznyakú tyúk célprogram, 

187) kendermagos erdélyi kopasznyakú tyúk célprogram, 

 

gyöngytyúk célprogramcsoport:  
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191) magyar parlagi gyöngytyúk célprogram, 

 

kacsa célprogramcsoport: 

201) fehér magyar kacsa célprogram, 

202) tarka magyar kacsa célprogram, 

 

pulyka célprogramcsoport: 

211) bronzpulyka célprogram, 

212) rézpulyka célprogram, 

 

lúd célprogramcsoport: 

221) fodros tollú magyar lúd célprogram, 

222) magyar lúd célprogram. 

 

Induló állatállomány: Itt adja meg azt az állatlétszámot, amelyre vonatkozóan az ötéves 

kötelezettséget vállalni kívánja. Ez a létszám nem lehet nagyobb, mint a tenyésztőszervezet 

által leigazolt induló állatlétszám. 

 

Állatállomány-szaporulat: itt adja meg azt az állománylétszámot, mely létszámmal a 

kötelezettségvállalási időszak végéig növelni kívánja a kérelmezett állatlétszámát. A 

szaporulat megadása évenkénti bontásban történik. Ez a létszám nem lehet nagyobb, mint a 

tenyésztőszervezet által leigazolt állatállomány-szaporulat létszáma. 

 

6. Nyilatkozatok  

Ebben az adatblokkban felsorolt nyilatkozatokat olvassa el! A kérelmet csak akkor írja 

alá és nyújtsa be, ha ezekkel egyetért. 

 

7. Kitöltési dátum és aláírás  

 

Dátum: A kitöltés időpontját kell beírni. 

 

Ügyfél aláírása: A kérelmet benyújtó ügyfél, illetve cégek esetén az aláírásra jogosult 

aláírása szükséges. 

Cégszerű aláírás: a szervezet hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a 

szervezet nevében, az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre 

jogosult személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása. A cégszerű aláírás 

elengedhetetlen része a képviselt szervezet megnevezése, az aláírásra jogosult személy 

(nyomtatott betűvel kiírt) teljes neve és aláírása, és a szervezet bélyegzőlenyomata. 
 


