
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai 

Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának 

- Nyilatkozat 2010. évi kötelezettség teljesítéséről 

2010. 

 

 

Általános tudnivalók: 

 

Kitöltés előtt alaposan tanulmányozza át a vonatkozó jogszabályokat, a jelen kitöltési 

útmutatót, valamint a támogatási rendszerre vonatkozó tájékoztatót / közleményt! 

 

A formanyomtatványt olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel és lehetőség szerint kék 

golyóstollal töltse ki! Emellett a formanyomtatvány kitölthető a PDF kitöltő rendszer 

segítségével is, ebben az esetben viszont az űrlapra beírt adatokat nem lehet elmenteni, 

ezért kitöltés után nyomtassa ki az űrlapot! 

 

A formanyomtatványt minden esetben lássa el aláírásával (természetes személy esetén) 

vagy cégszerű aláírásával (vállalkozás / cég esetén), ennek hiányában ugyanis az MVH-

nak nem áll módjában elfogadni azt! 

 

Az MVH hivatalos kapcsolattartási címnek az ügyfél-nyilvántartási rendszerben 

megadott levelezési címet tekinti! 

 

Benyújtási határidő:  

 

2011. február 15. 

Benyújtás helye: 

 

Ügyfél lakhelye / székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltség 

 

Benyújtás módja:  

 

Postai úton, tértivevényes küldemény formájában 

 

Az „1. Ügyfél-azonosító adatok” rovat 

 

Regisztrációs szám: ebben a rovatban az igénylőnek az MVH által kiállított regisztrációs 

igazolásán szereplő 10 számjegyű azonosítóját kell feltüntetnie. 

 

Név: ebben a rovatban a természetes személy igénylőnek a teljes nevét, vállalkozás / cég 

esetében pedig a vállalkozás / cég nevét kell feltüntetnie. 

 

Cégforma: amennyiben az igénylő vállalkozás / cég, akkor annak működési formáját kell itt 

megadni. 

 

 



Figyelem! 

 Amennyiben Ön természetes személy, úgy a cégforma rovatot ne töltse ki! 

 Az itt megadott adatoknak meg kell egyezniük az ügyfél-regisztrációs lapon (G001) 
bejelentett adataival! 

 

A „2. Feltételek teljesítése (a megfelelő kijelentés bejelölendő)” rovat 

 

 "Kijelentem, hogy a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti 
program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges 

támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 

29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 4. §-ában foglalt feltételeket teljesítettem" mezőt 

abban az esetben jelölje, ha a 29/2010 (III. 30.) FVM rendelet szerinti 

kötelezettségeket maradéktalanul teljesítette. 

 "Kijelentem, hogy a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti 

program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges 

támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló a 

29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 4. §-ában foglalt feltételeket elháríthatatlan külső ok 

(vis maior) miatt nem, vagy részben nem tudtam teljesíteni, a vis maior eseményt az 

elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint 

egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM 

rendeletben foglaltak szerint bejelentettem" mezőt abban az esetben jelölje, ha a 

29/2010 (III. 30.) FVM rendelet szerinti kötelezettségeket egyáltalán nem vagy csak 

részben tudta teljesíteni. 

 

A „3. Nyilatkozat” rovatot figyelmesen olvassa át. Csak akkor írja alá és nyújtsa be a 

formanyomtatványt, ha az abban foglalt nyilatkozatokat is elfogadja! 

 

A „4. Kitöltési dátum és aláírás” rovat 

 

A formanyomtatvány kitöltése után annak aláírása szükséges. Jelezze ezen kívül a megfelelő 

rovatban a kitöltés dátumát és a települést (helységnevet) is. 

 

Figyelem! 

 Vállalkozások / cégek esetében cégszerű aláírás szükséges! 

 Amennyiben Ön meghatalmaz egy másik személyt a támogatási kérelemmel kapcsolatos 
eljárások lefolytatására, úgy a meghatalmazott személynek kell aláírnia a kérelmet, és a 

kérelemhez csatolnia kell az írásbeli meghatalmazást is! 

 


