D9925-01 Tenyésztőszervezeti tagság igazolása
Ez a formanyomtatvány szolgál az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés esetén a 61/2009.
(V.12.) FVM rendeletben foglaltaknak megfelelően a pontozáshoz szükséges
tenyésztőszervezeti tagság igazolására.
Ezt az igazolást abban az esetben kell csatolni a támogatási kérelemhez, amennyiben a
kérelmező gyepgazdálkodási vagy vizes élőhely földhasználathoz kapcsolódó
célprogramcsoportban kíván részt venni.
A tagságért járó plusz pontok csak abban az esetben ítélhetők meg, ha a kérelmező az eredeti
igazolást (másolat nem fogadható el) legkésőbb 2009. június 30-ig benyújtja.
1. Igazolás iratkódja
Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen!
2. Azonosítási információ
Jogcímkód: mezőbe az agrár-környezetgazdálkodási támogatások jogcímhez benyújtott
támogatási kérelem esetében írja be a jogcím azonosítására szolgáló 6.239.01.01 számsort.
3. A tenyésztőszervezet tagjának adatai
Ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfélregisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot!
Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik ügyfél-regisztrációs számmal, ezt a rovatot
hagyja üresen.
Név: Adja meg az ügyfél (tag) nevét, cég esetében a nevet és a cégformát. A névnek
egyeznie kell a regisztrációs számhoz bejelentett névvel.
4. Tenyésztőszervezet adatai
Tenyésztőszervezet neve: Itt kell az igazolást kiállító tenyésztőszervezet nevét
megadni.
Tenyésztőszervezet címe: Itt kell az igazolást kiállító tenyésztőszervezet címét
megadni.
Amennyiben több tenyésztőszervezetnek is tagja, akkor tenyésztőszervezetenként
külön igazolást kell benyújtani!
5. Tenyésztőszervezeti igazolás
A folyó szövegben meg kell adni az igazoló szervezet nevének rövidítését, majd „X”szel vagy pipával meg kell jelölni az igazolt állatfajt, amely esetében a
tenyésztőszervezeti tagság fennáll.
Amennyiben az adott tenyésztőszervezet több állatfajért is felelős, akkor egy
igazoláson több állatfaj is igazolható.
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6. Kitöltési dátum és aláírás
Dátum: A kitöltés időpontját kell beírni.
Szervezet cégszerű aláírása: Az igazolást kiállító tenyésztőszervezet cégszerű
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 ha van, a szervezet
bélyegzőlenyomata.
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