
        5. sz. melléklet 
 

                             
NYILATKOZAT 

         támogatás igénybevételéről 
 

Nyilatkozattevő adatai (gazdasági társaság): 

Vállalkozás neve:  

Székhelye:  

Adószáma:  

Cégjegyzék száma:  

Statisztikai számjele:  

Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási 
Rendszerben rögzített regisztrációs száma (korábban MVH 
regisztrációs szám): 

 

Pénzforgalmi jelzőszáma:  
 

 

Nyilatkozattevő adatai (őstermelő, egyéni vállalkozó, családi gazdálkodás): 

Ügyfél neve:  

Ügyfél székhelye/lakcíme:  

Adószáma/Adóazonosító jele:  

Nyilvántartásba vételről szóló határozat száma (családi 
gazdálkodó esetén): 

 

Őstermelői vagy egyéni vállalkozói igazolvány száma:  

Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási 
Rendszerben rögzített regisztrációs száma (korábban MVH 
regisztrációs szám): 

 

Pénzforgalmi jelzőszáma:  

 

Fent nevezett ügyfél kijelentem, hogy a 

Támogatás típus 
 
 

Kizárólag a tárgyév 
előfinanszírozását 

kérem 

A tárgyév és 
következő év 

előfinanszírozását 
kérem. 

Egységes területalapú támogatás (SAPS)    
Zöldítés támogatás   
Agrár-környezetgazdálkodási támogatások   
Natura 2000 gyepterületek kompenzációs kifizetései  
Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása  

 

Támogatások igénybevételére  2021. évben  2022. évben  2023. évben támogatási kérelmet kívánok 

benyújtani/nyújtottam be (megfelelő aláhúzandó) a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: MÁK), illetve a 
Miniszterelnökséghez, a vonatkozó jogszabály és a hivatalos közlemény megjelenését követően. 
 

 
 
 



        5. sz. melléklet 
 

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a  2021. évi  2022. évi  2023 évi területalapú támogatás igénylésem MÁK-hoz 
történő benyújtását követő 5 napon belül bemutatom a Polgári Bank Zrt. részére a támogatási kérelem másolatát,                        
a területhasználat növekedés esetén a növekedést igazoló földhasználati lapot (amennyiben az előfinanszírozási kérelemmel 
egyidejűleg még nem került benyújtásra) és a kérelem leadását igazoló dokumentumot. 
 

 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a tárgyévi támogatás már finanszírozásra került, abban az esetben kizárólag a tárgy 
évet követő évi támogatás finanszírozása kérhető. 
 
A gazdálkodásomban a támogatás alapját képező termőföld használatban a 2019. évi egységes támogatási kérelemben 
igényelt területhez képest: 

 Változás nem történt, a használatomban lévő termőföld terület mérete nem változott 

 A használatomban lévő termőföld mérete csökkent   

 A használatomban lévő termőföld terület mérete növekedett       
 

A növekmény mértéke:  

 

A területhasználat változása következtében az alábbi területeket használom: 

 
Település neve 

 
Helyrajzi szám 

 
Művelési ág 

 
Területméret, ha 

    

    

    

 
 
 
 

Kelt: ……………………………………………, …………………… év ………………… hó ……………………. nap 
 

         
                                    ………………………………………………………... 

                       aláírás 
 
 

Előttünk mint tanúk előtt: 
 

Név:     …………………………………………………………………….      Név:    ……………………………………………………………………. 

Aláírás: …………………………………………………………………….                       Aláírás: …………………………………………………………………… 

Lakcím: …………………………………………………………………….                      Lakcím:  ………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
   

                               ha 


