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Ügyfél neve, székhelye:

Adószáma/Adóazonosító jele:

Fent nevezett ügyfél kijelentem, hogy az itt megjelölt támogatási jogcímek igénybevételére támogatási kérelmet kívánok 
benyújtani/nyújtottam be (megfelelő aláhúzandó) a MÁK-ba, a vonatkozó jogszabály és MÁK közlemény megjelenését 
követően.

Kijelentem, hogy a támogatás előfinanszírozását érintően az alábbi állategyed számmal rendelkezem, és ezekre vonatkozóan 
fogok támogatási kérelmet benyújtani/nyújtottam be (megfelelő aláhúzandó) a MÁK részére.

Az alábbiak alapján számított (terület méret hektár*előfinanszírozás alapja) előfinanszírozás összegét kérem a megjelölt 
területekre:

Támogatás típus Várható támogatás 
összege (Ft/ha)

Támogatás 
kifizetésének 
várható időpontja

Előfinanszírozás 
mértéke

Előfinanszírozás 
alapja (Ft/ha) Terület méret (ha)

Zöldségnövény 
termesztés
EU forrás - termeléshez 
kötött

87 000 június 30. 50% 43 500

Ipari zöldségnövény 
termesztés
EU forrás - termeléshez 
kötött

66 000 június 30. 50% 33 000

A támogatás kifizetésének várható időpontja: 2023. június 30. 

Tudomásul veszem, hogy a Bank jogosult az előfinanszírozás ily módon számított összegénél alacsonyabb összegű 
előfinanszírozást nyújtani (például jogszabályi környezetváltozás).

A gazdálkodásomban a támogatás alapját képező termőföld használatban a 2021. évi kérelemben igényelt támogatott 
cukorrépa területhez képest (megfelelő aláhúzandó):
•  Változás nem történt, a használatomban lévő zöldségtermelés terület mérete nem változott.
•  A használatomban lévő zöldségtermelés terület mérete csökkent.
•  A használatomban lévő zöldségtermelés terület mérete növekedett.

Területhasználat változása következtében az alábbi területeket használom:

Település neve Helyrajzi szám Művelési ág Területméret, ha

VIII/l. Előfinanszírozási kérelem 2022. évi mezőgazdasági 
támogatások igénybevételére

Előfinanszírozási kérelem zöldségnövény termesztés EU forrás támogatás igénybevételéhez
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Kötelezettséget vállalok arra, hogy a 2022. évi területalapú támogatás igénylésem MÁK-hoz történő benyújtását követő 
5 napon belül bemutatom az OTP Bank Nyrt. 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.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a tárgyévi támogatás igényléshez telepítés vagy vetés esetén hektáronként meghatározott 
minimális mennyiségű minősített szaporítóanyag használatára vonatkozó előírást betartom, és a szaporítóanyag beszerzését 
a MÁK felé igazolom.

Helyi önkormányzat felé keletkezett helyi adófizetési kötelezettség (Tárgyévi adóelőlegre vonatkozóan)*

Adókötelezettség összege: Teljesítés státusza (Teljesített/Fizetési megállapodás alatt/Nem teljesített)

*amennyiben általános adatlap is benyújtásra kerül nem szükséges kitölteni.

Előfinanszírozási kérelem mellé benyújtandó dokumentumok:
•  Május 15. után a támogatási kérelem másolata
•  Területhasználat igazolása:

•  Kifizetési határozat hiányában a teljes területhasználatra vonatkozóan földhasználati lap, vagy földhasználati összesítő 
+ nyilatkozat (Hiteligénylő kimutatása) a bérelt területekről

•  Kifizetési határozat benyújtása esetén: az előző évhez képest megnövekedett területekre földhasználati lap, vagy 
földhasználati összesítő és nyilatkozat Hiteligénylő kimutatása) a bérelt területekről

•  MÁK/MVH regisztrációs igazolás
•  30 napnál nem régebbi NAV igazolás részletfizetési információval bővítve, vagy szereplés a NAV köztartozásmentes adózók 

adatbázisában
• 2021. évi MÁK kifizetési határozat
•  Amennyiben a 2021. évi kifizetési határozat nem áll rendelkezésre: 2020. évi kifizetési határozat
•  Belső hitel nyilatkozat

Kelt:  ........................................................... ,  ..................................

  ..........................................................................................................
 Hiteligénylő (cégszerű) aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt*:

Aláírás:  ...........................................................................................  Aláírás:  ...........................................................................................

Név:  .................................................................................................  Név:  ................................................................................................

Lakcím:  ...........................................................................................  Lakcím:  ...........................................................................................

*Egyéni vállalkozó, őstermelő, családi gazdálkodó esetén kitöltendő

Záradék

A fentieket jóváhagyólag tudomásul vesszük.

 OTP BANK Nyrt.
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