1.számú melléklet 49/2011. (VI. 06.) VM rendelethez
KÉRELEM
Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és
figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2011. évi finanszírozásának
szabályairól szóló 49/2011. (VI. 06.) VM rendelet alapján a baromfi állományokban
elıforduló szalmonellózis ellen való védekezésre irányuló nemzeti programokhoz kapcsolódó
költségtérítés igénybevételéhez
Benyújtandó:
telephely szerint illetékes Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságához

1.) Az ügyfél azonosító adatai:
Neve: ………………………………………………………………………………………………
Tel.: ………………………………………………………………………………………………..
Ügyfél-nyilvántartási száma: ………………………………………………………..…………….
Adószáma: ……………………………………………………………………….………………..
Adóazonosító jele: ………………………………………………………….……………………..
2.) Az állatállomány adatai:
Tenyészetkód: …………………………………………………………………..…………………
Faj megjelölése:

házityúk/pulyka*

Hasznosítási irány megjelölése:

tenyész/tojó/hízóállomány*

(*-gal jelölt résznél, a megfelelıt kérjük aláhúzni)
2.1.Immunizálás esetén a felhasznált vakcina adatai:
Vakcina megnevezése

Vakcina mennyisége

Vakcina gyártási száma

2.2. Az állomány felszámolása vagy elkülönített vágása esetén:
levágott egyedszám:

…………….……. db

leölt egyedszám:

…………….……. db

megsemmisített tojás:

…………….……. db

a levágást végzı vágóhíd tenyészetkódja: ………………………………………...………………
a leölést végzı adatai: …...………………………………………………..……………………….
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tojások ártalmatlanítását végzı üzem adatai: ………………………………..……………………
a megsemmisítést, felszámolást vagy az elkülönített vágást megelızı forgalmi korlátozást
elrendelı határozat száma: ………………………………………………..………………………
3.) Nyilatkozatok:
a) Nyilatkozom arról, hogy eleget teszek a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel
kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszerérıl szóló miniszteri
rendeletben meghatározott bejelentési kötelezettségemnek.
b) Nyilatkozom arról, hogy eleget teszek a szalmonellózis elleni védekezés egyes
szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglalt kötelezettségeimnek.
c) Nyilatkozom arról, hogy valamennyi állat-egészségügyi nyilvántartásba vételi,
nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségemnek eleget tettem.
d) Nyilatkozom arról, hogy a kérelem benyújtásakor csıd-, felszámolási vagy
végelszámolási eljárás alatt nem álló jogi személyi, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság vagy végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó vagyok
(a vonatkozó rész aláhúzandó)
e) Nyilatkozom arról, hogy a kérelem benyújtásakor nincs köztartozásom.
Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmen feltüntetett adatok a
valóságnak megfelelnek.

Kelt: ………………………… 20…… év……………… hó ……….. nap

…………………………………….
igénylı (cégszerő aláírása)
5. Csatolandó mellékletek:
5.1. A vágóhíd telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatal igazolása az állomány
felszámolása vagy elkülönített vágása esetén arról, hogy a 2. pont szerinti szalmonellózissal
fertızött állományból hány db állatot és mikor vágtak le (BIR szállítólevél kódja), illetve a
tojások ártalmatlanítását végzı üzem telephelye szerinti illetékes megyei kormányhivatal
igazolása, hogy a 2. pont szerinti szalmonellózissal fertızött állományból hány db tojást
ártalmatlanítottak.
5.2. Megyei kormányhivatal megnevezése, az ügyirat iktatószáma, keltezés, igazgató
fıállatorvos aláírása.
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