
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

161/2008. (XII. 18.) FVM
rendelete

a szõlõültetvények szerkezetátalakítására
és -átállítására vonatkozó szabályozásról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha-
lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso-
lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör-
vény 81. § (4) bekezdésében, valamint a szõlõtermesztés-
rõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény
57. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben el-
járva, a következõket rendelem el:

Fogalommeghatározások

1. §

E rendelet alkalmazásában:
a) mûvelési mód: komplex fogalom, amely magában

foglalja a tõkeformát, a sor- és tõtávolságot, a termelési
szint magasságát és a lombfal magasságát,

b) fajtaváltás: egy vagy két borpiaci évre ütemezetten
az adott ültetvényben a tevékenységet megelõzõen ter-
mesztett fajta érvényes telepítési engedéllyel történõ cse-
réje a Borvidéki tervben meghatározott más fajtának vagy
a korábbi fajta vírustesztelt klónjának vagy klónkeveréké-
nek telepítésével, illetve átoltásával,

c) ültetvény áttelepítése: egy adott terület érvényes te-
lepítési engedéllyel egy vagy két borpiaci év alatt történõ
betelepítése a Borvidéki tervben meghatározott fajta és
mûvelésmód alkalmazásával vagy jobb ökológiai adottsá-
gok közé történõ telepítés,

d) tõkepótlás: az ültetvényszerkezetnek megfelelõ tõ-
keállomány helyreállítása az ültetvényben meglévõ szõlõ-
fajtával az ültetvény támrendszerének létesítése és az ül-
tetvény támrendszerének korszerûsítése tevékenységek
keretében, 5%-nál nagyobb mértékû hiány esetén a tõke-
helyek 100%-ban – 25%-nál nagyobb mértékû tõkepótlás
esetében érvényes telepítési engedéllyel – történõ bepótlá-
sával, ami magában foglalja a felhasznált szaporítóanyag
beszerzését, illetve az ültetést is,

e) ültetvényleltár: az ültetvény pontos helyét (helység
és helyrajzi szám), méretét, sor- és tõtávolságát, mûvelés-

módját, a tõállományt és a támrendszer elemeit soronként
bemutató nyilvántartás,

f) borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv
(a továbbiakban: Borvidéki terv): olyan követelmény-
rendszer, ami meghatározza azon termõterületeket és azo-
kat a szõlõfajtákat – ideértve a 10 éves termelési adattal
még nem rendelkezõ szõlõfajtákat is –, amelyek termése
biztos felvevõ piaccal rendelkezik, és amelyeket a Borvi-
déki terv készítését megelõzõ 10 év termésének átlagában
a borvidéki átlagnál kedvezõbb minõséggel szüreteltek, a
Borvidéki terv elõírja továbbá a fajtaváltás, az ültetvény
áttelepítése, az ültetvény támrendszerének létesítése és az
ültetvény támrendszerének korszerûsítése tevékenységek-
re vonatkozó követelményeket, amelyek betartásával jobb
minõségû bortermés biztosítható,

g) egyéni szerkezetátalakítási és -átállítási terv
(a továbbiakban: Egyéni terv): a szerkezetátalakítási tá-
mogatás igénybevételéhez a kérelmezõ által a következõ
egy vagy két borpiaci év alatt megvalósítandó tevékenysé-
gek összesítése,

h) VINGIS térkép: a szõlõültetvények országos térin-
formatikai nyilvántartásából (VINGIS) nyomtatott A/3-as
formátumú, a kérelemben megjelölt ültetvény pontos tér-
beli azonosítását biztosító, kiegészítõ szakadatokkal ellá-
tott térképi dokumentum,

i) összefüggõ terület: a kérelemben megjelölt, a kérel-
mezõ használatában lévõ, akár több helyrajzi számon nyil-
vántartott ültetvény, amelyet a tevékenységgel nem érin-
tett szõlõültetvény, vagy más gazdálkodó használatában
álló szõlõültetvény, vagy más mûvelési ágba sorolt terület
határol,

j) szakszerûen mûvelt ültetvény: olyan ültetvény,
amelyben a mûvelésmódnak megfelelõ metszést, a vegetá-
ciós idõszaknak megfelelõ növényápolási, növényvédelmi
és gyomszabályozási munkákat elvégezték,

k) ültetvény támrendszerének létesítése: az a tevékeny-
ség, amelynek során a kérelemben megjelölt ültetvényen
– a felhasznált anyagokat is figyelembe véve – új támrend-
szer teljes körû kialakítását végzik el,

l) ültetvény támrendszerének korszerûsítése: az a tevé-
kenység, amelynek során a korábban alkalmazott mûve-
lésmód megváltoztatásával egyidejûleg a kérelemben
megjelölt ültetvény – már meglévõ támrendszerének egyes
elemei meghagyása mellett – teljes körû felújítását végzik
el, amely magában foglalja a támrendszer egyes elemeinek
(oszlop, karó, huzal) – az új támrendszer elemeit figye-
lembe véve – legalább 20-20%-os mértékben történõ cse-
réjét; vagy a huzal legalább 80%-os és ezzel egyidejûleg
az egyéb támrendszer elemeknek (oszlop, karó) a korszerû
szõlõültetvény kialakításához szükséges mértékû cseréjét,

m) ellenõrzésen mért területnagyság: az ültetvény szõ-
lõtõkével beültetett területének fél sortávolsággal minden
irányban megnövelt területe,

n) támogatható területnagyság: a kérelemben, az egyé-
ni terven, a tulajdoni lap másolat(ok)on megjelölt, vala-
mint az ellenõrzésen mért területnagyság közül a legki-

24178 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/182. szám



sebb, amelynek meg kell haladnia a 0,2 ha területnagy-
ságot.

A szõlõültetvények szerkezetátalakítása és -átállítása

2. §

Szõlõültetvény szerkezetátalakításának és -átállításá-
nak (a továbbiakban: szerkezetátalakítás) az alábbi tevé-
kenységek minõsülnek:

a) fajtaváltás,
b) ültetvény áttelepítése,
c) ültetvény támrendszerének létesítése,
d) ültetvény támrendszerének korszerûsítése.

A támogatás mértéke

3. §

(1) A 2. §-ban meghatározott tevékenységek esetében a
beruházással kapcsolatban felmerülõ mûveletek költségei
az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szo-
ciális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK ren-
delet hatályon kívül helyezésérõl szóló 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban:
1083/2006/EK rendelet) értelmében konvergenciarégióba
tartozó területeken 75%-ban, de legfeljebb az 1. számú
mellékletben meghatározott összegekben támogathatóak.

(2) Azokon a településeken, amelyek az 1083/2006/EK
rendelet értelmében nem tartoznak konvergenciarégióba, a
beruházással kapcsolatban felmerülõ mûveletek költségei
50%-ban, de legfeljebb az 1. számú mellékletben megha-
tározott összegekben támogathatóak.

(3) Azokat a településeket, amelyek az 1083/2006/EK
rendelet értelmében nem tartoznak konvergenciarégióba, a
2. számú melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A szerkezetátalakítási és -átállítási támogatás
(a továbbiakban: támogatás) a szerkezetátalakítás költsé-
geihez való hozzájárulásból és a szerkezetátalakítással
járó bevételkiesést ellentételezõ pénzbeli kompenzációból
tevõdik össze.

(2) A borpiac közös szervezésérõl szóló 479/2008/EK
tanácsi rendelet (a továbbiakban: Tanácsi rendelet) II. cí-
mének I. fejezete szerint elkészített és az Európai Bizott-
ság részére benyújtott Nemzeti Támogatási Program
1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelõen a
2008/2009. borpiaci évre vonatkozóan az e rendelet alap-
ján kifizethetõ támogatási keretösszegrõl az agrárpoliti-
káért és az agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszter

(a továbbiakban: miniszter) tájékoztatja az MVH-t, amely
a keretösszegrõl közleményt tesz közzé. Amennyiben az e
rendelet alapján kifizethetõ támogatási keretösszeg módo-
sul, úgy a miniszter a módosított támogatási keretösszeg-
rõl az Európai Bizottság döntésének kézhezvételétõl szá-
mított 15 napon belül, de legkésõbb 2009. augusztus 31-ig
tájékoztatja az MVH-t.

(3) A támogatási összeg meghatározásakor a forintra
történõ átszámítást a támogatás kifizetésének borpiaci éve
elsõ napján érvényes, az Európai Központi Bank által
jegyzett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell elvé-
gezni.

(4) A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(a továbbiakban: MVH) a kifizetéseket úgy teljesíti, hogy
2009. október 15-ig az összes kifizetés átlaga a 12 500
euró/ha összeget ne haladja meg.

(5) A szerkezetátalakítással járó bevételkiesést ellenté-
telezõ pénzbeli kompenzáció csak a 2. § a)–b) pontjai sze-
rinti tevékenységek esetén adható, mértéke a támogatható
területnagysággal arányos, hektáronként 500 000 Ft.

Borvidéki terv

5. §

(1) A támogatás igénybevételének elõfeltétele, hogy az
illetékes hegyközségi tanács Borvidéki tervet készítsen a
3. számú melléklet szerint.

(2) A Borvidéki terv tartalmazza:
a) tevékenységenkénti bontásban a borkészítésre alkal-

mas szõlõfajták osztályba sorolásáról szóló 104/2004.
(VI. 3.) FVM rendeletben (a továbbiakban: 104/2004.
FVM rendelet) ajánlott kategóriába sorolt, illetve a borvi-
déki rendtartás szerinti azon szõlõfajtákat, amelyekre tá-
mogatás igényelhetõ,

b) tevékenységenkénti bontásban a 104/2004. FVM
rendeletben engedélyezett kategóriába sorolt, illetve a bor-
vidéki rendtartás szerinti azon szõlõfajtákat, amelyekre tá-
mogatás igényelhetõ, kiegészítve a szakmai indokokkal és
feltételekkel,

c) azon termõhelyeket, ahol a szerkezetátalakítás vég-
rehajtható,

d) a szerkezetátalakítás végrehajtása során kialakítható
minimális tõszámot,

e) a szerkezetátalakítás végrehajtása során kialakítható
minimális és maximális sortávolságot,

f) a szerkezetátalakítás végrehajtása során kialakítható
minimális és maximális tõtávolságot,

g) a szerkezetátalakítás végrehajtása során kialakítható
mûvelésmódokat,

h) azokat a termõhelyi kataszterbe sorolt területeket,
ahol a tõkeállomány az adott borpiaci évre vonatkozó Bor-
vidéki terv elkészítésének évét megelõzõ tizenöt évben
30%-nál nagyobb mértékû pusztulást szenvedett a téli
fagykár miatt.
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(3) A fajtalista összeállításánál, illetve a mûvelésmódok
meghatározásánál figyelembe kell venni azokat az ökoló-
giai, termesztéstechnológiai feltételeket, amelyek alapján
biztosítható a magasabb minõségi követelményeknek való
megfelelés, vagy a nagyobb piaci keresettségû borászati
termék készítése. A Borvidéki tervben szerepeltethetõk
azok a szõlõfajták is, amelyeket a szõlõtermesztésrõl és a
borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 2. §
18. pontjának megfelelõen, a minõségi bortermelést szol-
gáló kísérleti ültetvény létesítésére szánnak.

(4) A 2. § a)–b) pontjai szerinti tevékenységekre 3300
tõ/ha tõszámnál, a 2. § c)–d) pontjai szerinti tevékenysé-
gekre 2300 tõ/ha tõszámnál alacsonyabb tõszámú ültet-
vényre támogatás nem igényelhetõ.

(5) A szerkezetátalakítás során kialakítható sortávolság
nem lehet kevesebb 2 méternél, illetve több 3,5 méternél.
A szerkezetátalakítás során kialakítható tõtávolság nem le-
het kevesebb 0,6 méternél, illetve több 1,2 méternél. Iker-
soros ültetvények esetén az átlagos sortávolságot kell
figyelembe venni.

(6) A 2. § b) pontja szerinti tevékenység keretében átte-
lepíteni az I. termõhelyi kataszteri osztályú területen belül
korlátozás nélkül, egyéb esetben csak magasabb termõhe-
lyi kataszteri pontértékû területre lehet.

6. §

(1) A Borvidéki tervet, illetõleg annak módosításait a
hegyközségi tanács minden év április 30-ig megküldi a
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT)
részére véleményezésre.

(2) A HNT a véleményével ellátott Borvidéki tervet
minden év május 15-ig átadja a miniszter részére jóváha-
gyásra.

(3) Az 5. § (2)–(6) bekezdéseiben foglaltaknak nem
megfelelõ Borvidéki tervek hiányosságainak pótlására
2009. június 30-ig van lehetõség. A Borvidéki terveket a
miniszter egyetértése esetén hagyja jóvá, és azokat 2009.
július 15-ig megküldi az MVH részére. A miniszter által
jóvá nem hagyott Borvidéki tervek alapján támogatás nem
igényelhetõ.

(4) Az MVH a Borvidéki terveket a miniszter döntésé-
nek kézhezvételét követõ hét napon belül a honlapján köz-
zéteszi.

Egyéni terv

7. §

(1) A támogatás igénybevételéhez a Borvidéki terv
alapján Egyéni tervet kell készíteni, amelynek tartalmaz-
nia kell a termelõ nevét, ügyfél-regisztrációs számát, a tá-

mogatásba bevonandó ültetvény helyét és nagyságát, a tá-
mogatás keretében megvalósítandó tevékenységek típusát,
a végrehajtás borpiaci évben megjelölt határidejét, vala-
mint a VINGIS térkép igénylõlap kódját.

(2) Az Egyéni tervben szerepeltetni kell a hegybíró arra
vonatkozó igazolását, hogy az Egyéni terv megfelel a Bor-
vidéki tervben foglaltaknak.

A támogatás jogosultja

8. §

Támogatási, illetve elõzetes kifizetés iránti kérelmet
nyújthat be az a természetes személy vagy gazdálkodó
szervezet, aki (amely):

a) a szerkezetátalakításban részesíteni kívánt (részesí-
tett) ültetvény használója,

b) legkésõbb a támogatási, illetve elõzetes kifizetés
iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg eleget tesz a me-
zõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati tá-
mogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljá-
rás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 28. §
(1) bekezdésében elõírt regisztrációs kötelezettségének.

Támogatásból történõ kizárás

9. §

Nem igényelhetõ támogatás az olyan ültetvényre,
a) amely tekintetében a telepítést vagy a támrendszer

létesítését, illetve korszerûsítését a kérelem benyújtását
megelõzõ borpiaci év elõtt kezdték meg,

b) amelyre vonatkozóan a kérelem benyújtását meg-
elõzõ 10 borpiaci éven belül a 4. § (1) bekezdésében meg-
határozott támogatást vettek igénybe,

c) amelyre vonatkozóan a kérelem benyújtását meg-
elõzõ 10 borpiaci éven belül nemzeti forrásból finanszí-
rozott telepítési támogatást vettek igénybe,

d) amely termõhelyi kataszterbe nem sorolt területen
van,

e) amely a szõlõ ültetvénykataszterben nem nyilvántar-
tott,

f) amely nem borvidékbe sorolt településen fekszik,
g) amely nem minõsül az 1. § j) pontja szerinti ültet-

vénynek,
h) amelyet nem érvényes telepítési engedély alapján te-

lepítettek,
i) amelyet a telepítési engedély rendelkezéseitõl elté-

rõen telepítették,
j) amely tekintetében a kérelem nem felel meg a Borvi-

déki tervnek.
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Támogatási kérelem benyújtása

10. §

(1) A már befejezett tevékenységre vonatkozó támoga-
tási kérelmeket egy eredeti példányban postai úton az
MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedé-
sek Igazgatóságához (a továbbiakban: MVH PKI) kell be-
nyújtani.

(2) A támogatási kérelmeket e rendelet hatálybalépésé-
tõl 2009. április 30-ig lehet benyújtani, a benyújtás idõ-
pontjának a kérelem postára adásának napja minõsül. A
benyújtási határidõ elmulasztása esetén igazolásnak nincs
helye.

(3) A kérelmeket az MVH közleményében közzétett
formanyomtatványon kell benyújtani.

(4) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) a kérelmezett területre vonatkozó Egyéni tervet,
b) a kérelmezett területre vonatkozó, a tulajdoni lap be-

nyújtásától számított harminc napnál nem régebbi hiteles
tulajdoni lap teljes vagy szemle másolatát,

c) valamennyi földtulajdonosnak a 4. számú melléklet
szerinti, vagy azzal megegyezõ adattartalmú, a Tanácsi
rendelet hatálybalépésének napja (2008. június 30.) után
kelt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerkezetátala-
kításhoz hozzájárul,

d) haszonélvezeti, özvegyi, illetve végrehajtási joggal
terhelt terület esetében valamennyi a haszonélvezeti, öz-
vegyi joggal rendelkezõ személy, illetve a végrehajtási jog
jogosultjának a 4. számú melléklet szerinti, vagy azzal
megegyezõ adattartalmú, a Tanácsi rendelet hatályba-
lépésének napja (2008. június 30.) után kelt nyilatkozatát
arra vonatkozóan, hogy a szerkezetátalakításhoz hozzájá-
rul,

e) a 2. § a)–b) pontjai szerinti tevékenységek esetén a
telepítési engedély másolatát,

f) a 2. § c)–d) pontjai szerinti tevékenységek esetén
– amennyiben a tõkepótlás mértéke meghaladja a 25%-ot –
a telepítési engedély másolatát,

g) az ültetvénynek a tevékenység végrehajtását követõ
állapotra vonatkozó támrendszerérõl készített vázrajzot az
5. számú melléklet szerint,

h) a 2. § c)–d) pontjai szerinti tevékenységek esetén az
ültetvényrõl a szerkezetátalakítás végrehajtását megelõzõ
állapotra vonatkozó, a HEGYIR-bõl kiadott szõlõ ültet-
vénykataszteri kivonatot,

i) a tevékenységek végrehajtását követõ állapotra vo-
natkozó ültetvényleltárt a 6. számú melléklet szerint,

j) szaporítóanyag-felhasználás esetén a felhasznált sza-
porítóanyagra vonatkozó származási igazolvány másola-
tát,

k) tápanyagfeltöltés mûvelet elszámolása esetén az ül-
tetvénytelepítést megalapozó talajvédelmi terv másolatát.

11. §

(1) A támrendszerrõl készített vázrajzban fel kell tüntet-
ni az oszlopok és karók méretét, távolságát, a huzalok át-
mérõjét és talajtól mért távolságukat, valamint a végoszlop
rögzítés módját.

(2) A 16. § (4) bekezdése szerinti két borpiaci év alatt
történõ végrehajtás esetén az elsõ borpiaci évre benyújtott
kérelemhez nem kell mellékelni a 10. § (4) bekezdés
g) pontjában meghatározott dokumentumot.

(3) A 16. § (4) bekezdése szerinti két borpiaci év alatt
történõ végrehajtás esetén a második borpiaci évre benyúj-
tott kérelemhez nem kell mellékelni a 10. § (4) bekezdés
a)–f), h) és k) pontjaiban meghatározott dokumentumokat.

(4) A hegybíró az Egyéni terv ellenjegyzésével egyide-
jûleg a támogatási kérelemben megjelölt terület(ek) vonat-
kozásában elektronikus úton megküldi a Földmérési és
Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) részére a
VINGIS térkép igénylõlap adatait.

Elõzetes kifizetés iránti kérelem benyújtása

12. §

(1) A még be nem fejezett tevékenységre vonatkozó elõ-
zetes kifizetés iránti kérelmeket egy eredeti példányban
postai úton az MVH PKI részére kell benyújtani.

(2) Az elõzetes kifizetés iránti kérelmeket e rendelet ha-
tálybalépésétõl 2009. április 30-ig lehet benyújtani, a be-
nyújtás idõpontjának a kérelem postára adásának napja
minõsül. A benyújtási határidõ elmulasztása esetén igazo-
lásnak nincs helye.

(3) A kérelmeket az MVH közleményében közzétett
formanyomtatványon kell benyújtani.

(4) Az elõzetes kifizetés iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a kérelmezett területre vonatkozó Egyéni tervet,
b) a kérelmezett területre vonatkozó, a tulajdoni lap be-

nyújtásától számított harminc napnál nem régebbi hiteles
tulajdoni lap teljes vagy szemle másolatát,

c) valamennyi földtulajdonosnak a 4. számú melléklet
szerinti, vagy azzal megegyezõ adattartalmú, a Tanácsi
rendelet hatálybalépésének napja (2008. június 30.) után
kelt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerkezetátala-
kításhoz hozzájárul,

d) haszonélvezeti, özvegyi, illetve végrehajtási joggal
terhelt terület esetében valamennyi a haszonélvezeti, öz-
vegyi joggal rendelkezõ személy, illetve a végrehajtási jog
jogosultjának a 4. számú melléklet szerinti, vagy azzal
megegyezõ adattartalmú, a Tanácsi rendelet hatályba-
lépésének napja (2008. június 30.) után kelt nyilatkozatát
arra vonatkozóan, hogy a szerkezetátalakításhoz hozzá-
járul,
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e) a 2. § a)–b) pontjai szerinti tevékenységek esetén a
telepítési engedély másolatát,

f) a 2. § c)–d) pontjai szerinti tevékenységek esetén
– amennyiben a tõkepótlás mértéke meghaladja a 25%-ot –
a telepítési engedély másolatát,

g) az ültetvénynek a tevékenység végrehajtását követõ
állapotra vonatkozó támrendszerérõl készített vázrajzot az
5. számú melléklet szerint,

h) a 2. § c)–d) pontjai szerinti tevékenységek esetén az
ültetvényrõl a szerkezetátalakítás végrehajtását megelõzõ
állapotra vonatkozó, a HEGYIR-bõl kiadott szõlõ ültet-
vénykataszteri kivonatot,

i) a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez
kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004.
(II. 13.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint letét-
be helyezett biztosíték mértékét és érvényességi idejét iga-
zoló eredeti banki bizonylatot.

13. §

(1) A támrendszerrõl készített vázrajzban fel kell tüntet-
ni az oszlopok és karók méretét, távolságát, a huzalok át-
mérõjét és talajtól mért távolságukat, valamint a végoszlop
rögzítés módját.

(2) A 12. § (4) bekezdés i) pontja szerinti biztosíték
összege el kell érje legalább a kérelmezett összeg 120%-át.
A biztosíték kizárólag abban az esetben érvényes,
amennyiben a kötelezettség típusa „belpiaci támogatás”, a
biztosíték érvényességének vége pedig legalább a szerke-
zetátalakítás megvalósításának borpiaci évét követõ év
szeptember 30. napja.

(3) A 16. § (4) bekezdése szerinti két borpiaci év alatt
történõ végrehajtás esetén az elsõ borpiaci évre benyújtott
kérelemhez nem kell mellékelni a 12. § (4) bekezdés
g) pontjában meghatározott dokumentumot.

(4) A 16. § (4) bekezdése szerinti két borpiaci év alatt
történõ végrehajtás esetén a második borpiaci évre benyúj-
tott kérelemhez nem kell mellékelni a 12. § (4) bekezdés
a)–f) és h) pontjaiban meghatározott dokumentumokat.

(5) A hegybíró az Egyéni terv ellenjegyzésével egyide-
jûleg az elõzetes kifizetés iránti kérelemben megjelölt te-
rület(ek) vonatkozásában elektronikus úton megküldi a
FÖMI részére a VINGIS térkép igénylõlap adatait.

(6) A tevékenység végrehajtását követõen a biztosíték
feloldását a kérelmezõnek kezdeményeznie kell a
14. §-ban elõírtak szerint.

(7) A támogatás elõzetes kifizetésének feltétele a Taná-
csi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik orszá-
gokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és
borágazat ellenõrzése tekintetében történõ végrehajtására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló,
2008. június 29-i 555/2008/EK bizottsági rendelet 9. cikk

(2) bekezdés harmadik albekezdésében foglaltak teljesí-
tése.

Biztosíték-feloldás iránti kérelem benyújtása

14. §

(1) A biztosíték-feloldás iránti kérelmeket egy eredeti
példányban postai úton az MVH PKI részére kell benyúj-
tani.

(2) A kérelmek benyújtásának határideje az elõzetes ki-
fizetést követõ második borpiaci év vége. A benyújtás idõ-
pontjának a kérelem postára adásának napja minõsül, a be-
nyújtási határidõ elmulasztása esetén igazolásnak nincs
helye, és a biztosíték teljes összege visszatartásra kerül.

(3) A kérelmeket az MVH közleményében közzétett
formanyomtatványon kell benyújtani.

(4) A biztosíték-feloldás iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a tevékenységek végrehajtását követõ állapotra vo-

natkozó ültetvényleltárt a 6. számú melléklet szerint,
b) szaporítóanyag-felhasználás esetén a felhasznált

szaporítóanyagra vonatkozó származási igazolvány máso-
latát,

c) tápanyagfeltöltés mûvelet elszámolása esetén az ül-
tetvénytelepítést megalapozó talajvédelmi terv másolatát.

(5) Az MVH a biztosíték feloldásáról a helyszíni ellen-
õrzést követõ 30 napon belül dönt.

Támogatás igénylésének feltételei

15. §

(1) A támogatás – a jogszabályi feltételek teljesülése
mellett – csak a Borvidéki tervben meghatározott feltéte-
leknek megfelelõ kérelem alapján igényelhetõ.

(2) A támogatást csak a legalább 0,2 ha nagyságú, egy
használó kezelésében lévõ, összefüggõ területen meg-
valósított (megvalósítandó), a 2. § szerinti tevékenységek
valamelyikére lehet igénybe venni.

(3) A támogatás kifizetésére, illetve elõzetes kifizetés
esetén a biztosíték feloldására akkor kerül sor, amikor a te-
vékenység megvalósulásának adminisztratív, illetve hely-
színi ellenõrzése megtörtént.

16. §

(1) Az egyes mûveletek elvégzését, annak szakszerûsé-
gét, illetve az adott mûveletre igényelt támogatási összeg
jogosságát az MVH a helyszíni ellenõrzés alapján állapítja
meg.

24182 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/182. szám



(2) A 2. § c)–d) pontjai szerinti tevékenységek befejezé-
sének az tekinthetõ, ha a tervezett támrendszert a Borvidé-
ki tervvel és a kérelemmel összhangban, 100%-os mérték-
ben megvalósították, az ültetvényt szakszerûen mûvelik,
5%-nál nagyobb tõkehiány esetén a pótlást teljeskörûen
elvégezték.

(3) A 2. § a)–b) pontjai szerinti tevékenységek egy bor-
piaci év alatt történõ végrehajtása magában foglalja az ül-
tetési, átoltási munkák elvégzését, továbbá a teljes körû
támrendszer létesítést.

(4) A 2. § a)–b) pontjai szerinti tevékenységek két bor-
piaci év alatt történõ végrehajtása esetén az elsõ borpiaci
évben kell megvalósítani az ültetési, átoltási munkálato-
kat. Az elsõ borpiaci évben támrendszer létesítésére támo-
gatás nem igényelhetõ. A második borpiaci évben kell
megvalósítani a teljes körû támrendszer létesítést és a tõ-
kepótlást. A második borpiaci évben a 2. § a)–b) pontjai
szerinti tevékenységekhez tartozó támrendszer létesítésre,
valamint a tõkepótlás mûveletekre adható, az adott bor-
piaci évre megállapított támogatási összeg igényelhetõ.

17. §

(1) Amennyiben a tevékenység végrehajtása során sza-
porítóanyag-felhasználás történik, úgy támogatás kizáró-
lag abban az esetben vehetõ igénybe, amennyiben a kérel-
mezõ igazolt származású szaporítóanyagot használt fel,
amely lehet

a) engedélyes árutermõ iskolában elõállított, hatóság
által ellenõrzött, minõsített ültetési anyag,

b) hatóságilag ellenõrzött, igazolt eredetû alapanyag
felhasználásával, házi szaporító iskolában, saját célra elõ-
állított ültetési anyag,

c) más uniós tagállamban elõállított, a hazai minõségi
elõírásoknak minden tekintetben megfelelõ ültetési anyag.

(2) A 2. § a)–c) pontjai szerinti tevékenységekhez tarto-
zó tápanyagfeltöltés mûveletre kizárólag abban az esetben
adható támogatás, amennyiben azt az ültetvénytelepítést
megalapozó talajvédelmi terv írta elõ és a talajvédelmi
tervben foglaltaknak a kérelmezõ eleget tett.

(3) A 2. § c)–d) pontjai szerinti tevékenységek esetén ki-
zárólag új, korábban nem használt alapanyagok beszerzé-
se, illetve felhasználása támogatható.

(4) A 2. § a)–b) pontjai szerint tevékenységekhez tarto-
zó erózióvédelem mûveletre csak az átlagosan 3%-nál na-
gyobb lejtésû területeken, speciálisan e célra szolgáló
anyagok felhasználására, illetve munkák elvégzésére (ta-
lajtakarás, mûszaki létesítmények) adható támogatás.

18. §

(1) Támogatás abban az esetben fizethetõ ki, amennyi-
ben az MVH helyszíni ellenõrzése megállapítja, hogy a tá-

mogatási kérelemben megjelölt egyes mûveleteket teljes
mértékben elvégezték. Nem, vagy szakszerûtlenül elvég-
zett mûvelet esetén az adott mûveletre támogatás nem fi-
zethetõ.

(2) A 2. § a)–b) pontjai szerinti tevékenységek esetében
az (1) bekezdésben megállapított teljes elvégzésnek az mi-
nõsül, amennyiben az ültetvény beállottságának mértéke
eléri a 90%-ot.

(3) A 16. § (1) bekezdés szerinti helyszíni ellenõrzése-
ket az MVH a tevékenység megvalósításának elbírálására
alkalmas idõben, a tenyészidõszakon belül végzi el.

(4) A (3) bekezdéstõl eltérõen helyszíni ellenõrzéseket
tenyészidõszakon kívül az MVH kizárólag a 16. § (4) be-
kezdése szerinti, két borpiaci év alatt történõ végrehajtás
esetében, a második borpiaci évre benyújtott kérelemre
vonatkozóan végezhet.

Kérelem hiánypótlása

19. §

(1) Hiányosan benyújtott kérelem esetében az MVH a
kérelmezõt egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel.

(2) A hiánypótlásnak a felszólító végzésben meghatáro-
zott módon és határidõben kell eleget tenni. Hiánypótolt
kérelmek esetében – az (1) bekezdés figyelembevételé-
vel – az elbírálás sorrendjét a maradéktalan hiánypótlás
beérkezésének idõpontja határozza meg.

Kérelem elutasítása

20. §

(1) Az MVH a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül eluta-
sítja, amennyiben:

a) a kérelem postára adása a kérelembenyújtási idõsza-
kot megelõzõen vagy azon túl történt,

b) a kérelmezõ nem tett eleget a 8. § b) pontjában meg-
határozott regisztrációs kötelezettségének és regisztrációs
kérelmet a támogatási kérelem, illetve elõzetes kifizetés
iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg sem terjesztett
elõ,

c) a kérelmezõ a 10. § szerinti támogatási kérelmet nem
írta alá,

d) a kérelmezõ a 12. § szerinti elõzetes kifizetés iránti
kérelmet nem írta alá,

e) a kérelmezõ a 14. § szerinti biztosíték-feloldás iránti
kérelmet nem írta alá.

(2) Az MVH a kérelmet elutasítja, amennyiben
a) a kérelmezõ a hiánypótlási felszólításban foglaltak-

nak határidõn belül nem tesz eleget,
b) a kérelmezõ a hiánypótlási felszólításban foglaltak-

nak nem megfelelõ módon tesz eleget,
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c) a kérelem nem felel meg a kérelem benyújtásakor
hatályos Borvidéki terv elõírásainak,

d) a támogatási kérelem még nem befejezett tevékeny-
ségre vonatkozik,

e) az elõzetes kifizetés iránti kérelem már befejezett te-
vékenységre vonatkozik,

f) a támogatható területnagyság kisebb mint 0,2 hektár,
g) a 2. § c)–d) pontjai szerinti tevékenységek esetében a

tervezett támrendszer nem a kérelemmel összhangban,
100%-os mértékben kerül megvalósításra,

h) a 2. § c)–d) pontjai szerinti tevékenységek esetében a
tõkehiány meghaladja az 5%-ot,

i) szaporítóanyag-felhasználás esetén a kérelmezõ nem
igazolt származású, a 17. § (1) bekezdésének megfelelõ
szaporítóanyagot használ fel,

j) a 2. § c)–d) pontjai szerinti tevékenységek esetében
nem kizárólag új (korábban nem használt) alapanyag ke-
rült felhasználásra,

k) a 2. § a)–b) pontjai szerinti tevékenységek esetében a
beállottság mértéke nem éri el a 90%-ot,

l) a 2. § a)–b) pontjai szerinti tevékenységek esetében a
telepítést a kérelem benyújtását megelõzõ borpiaci év elõtt
kezdték meg,

m) a 2. § c)–d) pontjai szerinti tevékenységek esetében
a támrendszer létesítését, korszerûsítését a kérelem be-
nyújtását megelõzõ borpiaci év elõtt kezdték meg,

n) a kérelem benyújtásakor a kérelmezõ nem rendelke-
zett érvényes telepítési engedéllyel,

o) a kérelemben megjelölt terület termõhelyi kataszter-
be nem sorolt területen van,

p) az ültetvény telepítésekor az engedély rendelkezé-
seitõl eltérõen jártak el,

q) a kérelemben megjelölt terület nem Borvidéki tele-
pülésen fekszik,

r) az ültetvény nem minõsül az 1. § j) pontja szerinti ül-
tetvénynek,

s) a helyszíni ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy
a kérelmezõ használatában álló ültetvény nem a kérelem-
ben, illetve annak mellékleteiben megjelölt helyrajzi szá-
mú területen található,

t) a kérelmezõ vagy képviselõje a helyszíni ellenõrzés
lefolytatását akadályozza,

u) megállapítást nyer, hogy a kérelmezett ültet-
vény(ek)re vonatkozóan szõlõültetvény szerkezetátalakí-
tási és -átállítási támogatást, vagy a kérelem benyújtását
megelõzõ 10 borpiaci éven belül nemzeti forrásból finan-
szírozott, telepítési támogatást vettek igénybe,

v) a kérelmezõ valótlan vagy félrevezetõ adatokat közöl.

A támogatás kifizetése

21. §

(1) A befejezett tevékenységekre vonatkozó támogatási
kérelmek az elbírálás sorrendjét illetõen elõnyt élveznek

az elõzetes kifizetés iránti kérelmekkel szemben. Az MVH
a kérelmeket beérkezési sorrendben bírálja el.

(2) A támogatás kifizetésének határideje a kérelem be-
nyújtásának borpiaci évét követõ borpiaci év október 15-e.

A támogatási keret kimerülése esetén alkalmazandó
eljárás

22. §

(1) Amennyiben a kérelmezõ a támogatási kérelemben,
illetve az elõzetes kifizetés iránti kérelemben nem nyilat-
kozik arról, hogy a 4. § (2) bekezdésében megállapított tá-
mogatási keret kimerülése esetén kérelmét a következõ
borpiaci évre vonatkozóan is fenntartja, úgy a kereten felü-
li támogatási kérelem elutasításra kerül.

(2) A kérelmezõ nyilatkozata alapján a következõ bor-
piaci évre átvitt kérelmek elõnyt élveznek az akkori elbírá-
lás során.

Jogkövetkezmény

23. §

(1) Amennyiben az MVH megállapítja, hogy az elõze-
tes kifizetés iránti kérelemben foglalt szerkezetátalakítás
végrehajtása nem történt meg, vagy nem megfelelõen tör-
tént, nem a támogatásban részesített területnagyságon tör-
tént meg, illetve a végrehajtott szerkezetátalakítás minõsé-
ge nem megfelelõ, úgy az adott szerkezetátalakítás nem
végrehajtottnak minõsül. Ebben az esetben az MVH a jo-
gosulatlanul igénybe vett támogatás 120%-át a biztosíték-
ból visszatartja.

(2) A támogatást igénylõ nyilatkozatban vállalja, hogy a
támogatás kifizetésétõl számított 5. borpiaci év végéig az
ültetvényt rendeltetésszerûen mûveli. Amennyiben ennek
nem tesz eleget, úgy az a támogatás jogosulatlan igénybe-
vételének minõsül. Az ültetvény rendeltetésszerû mûvelé-
sére vonatkozó kötelezettség nem ruházható át.

Záró rendelkezések

24. §

(1) Ez a rendelet 2008. december 22-én lép hatályba.

(2) Az e rendelet szerinti nyomtatványokat, a nyilatko-
zatmintát, a vázrajzokat, valamint az ültetvényleltár min-
táját az MVH honlapján letölthetõ formában közzéteszi
legkésõbb a rendelet hatálybalépésének napján.

(3) Ez a rendelet a következõ közösségi elõírások végre-
hajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
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a) a borpiac közös szervezésérõl, az 1493/1999/EK, az
1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet
módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az
1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló,
2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendelet II. cím
I. fejezete, 11. cikke, valamint

b) a borpiac közös szervezésérõl szóló 479/2008/EK
tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik

országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál
és borágazat ellenõrzése tekintetében történõ végrehajtá-
sára vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló,
2008. június 29-i 555/2008/EK bizottsági rendelet
6–10. cikke.

Gráf József s. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelethez

A hektáronkénti támogatási összegek fajtaváltás tevékenység esetében

Mûvelet megnevezése

Igénybe vehetõ maximális
támogatási összegek 75%-os

támogatási szint esetében
(Ft/ha)

Igénybe vehetõ maximális
támogatási összegek 50%-os

támogatási szint esetében
(Ft/ha)

tápanyag-feltöltés elvégzése 360 000 240 000

erózióvédelem* 180 000 120 000

régi ültetvény felszámolása 150 000 100 000

ültetési munkák elvégzése (gyökeres oltvány, 5000 tõ/ha tõszám
alatt)

1 350 000 900 000

ültetési munkák elvégzése (gyökeres oltvány, 5000 tõ/ha tõszám és
a felett)

1 620 000 1 080 000

ültetési munkák elvégzése (gyökeres dugvány, 5000 tõ/ha tõszám
alatt)

975 000 650 000

ültetési munkák elvégzése (gyökeres dugvány, 5000 tõ/ha tõszám és
a felett)

1 170 000 780 000

átoltási munkák elvégzése (5000 tõ/ha tõszám alatt) 750 000 500 000

átoltási munkák elvégzése (5000 tõ/ha tõszám és a felett) 900 000 600 000

támrendszer létesítés elvégzése** (2,4 m átlagos sortávolság és a
felett)

1 125 000 750 000

támrendszer létesítés elvégzése** (2,4 m átlagos sortávolság alatt) 1 350 000 900 000

* Az erózióvédelem költségei kizárólag átlagosan 3%-nál nagyobb lejtésû terület esetén számolhatók el.
** Két borpiaci év alatt történõ végrehajtás esetén az elsõ borpiaci évben nem számolható el.

A hektáronkénti támogatási összegek ültetvény áttelepítése tevékenység esetében

Mûvelet megnevezése

Igénybe vehetõ maximális
támogatási összegek 75%-os

támogatási szint esetében
(Ft/ha)

Igénybe vehetõ maximális
támogatási összegek 50%-os

támogatási szint esetében
(Ft/ha)

tápanyag-feltöltés elvégzése 360 000 240 000

erózióvédelem* 180 000 120 000

régi ültetvény felszámolása** 150 000 100 000

ültetési munkák elvégzése (gyökeres oltvány, 5000 tõ/ha
tõszám alatt)

1 350 000 900 000



Mûvelet megnevezése

Igénybe vehetõ maximális
támogatási összegek 75%-os

támogatási szint esetében
(Ft/ha)

Igénybe vehetõ maximális
támogatási összegek 50%-os

támogatási szint esetében
(Ft/ha)

ültetési munkák elvégzése (gyökeres oltvány, 5000 tõ/ha
tõszám és a felett)

1 620 000 1 080 000

ültetési munkák elvégzése (gyökeres dugvány, 5000 tõ/ha
tõszám alatt)

975 000 650 000

ültetési munkák elvégzése (gyökeres dugvány, 5000 tõ/ha
tõszám és a felett)

1 170 000 780 000

támrendszer létesítés elvégzése*** (2,4 m átlagos sortávolság
és a felett)

1 125 000 750 000

támrendszer létesítés elvégzése*** (2,4 m átlagos sortávolság
alatt)

1 350 000 900 000

* Az erózióvédelem költségei kizárólag átlagosan 3%-nál nagyobb lejtésû terület esetén számolhatók el.
** Vásárolt újratelepítési jog esetén a mûvelet költségei nem számolhatók el.

*** Két borpiaci év alatt történõ végrehajtás esetén az elsõ borpiaci évben nem számolható el.

A hektáronkénti támogatási összegek ültetvény támrendszerének létesítése tevékenység esetében

Mûvelet megnevezése

Igénybe vehetõ maximális
támogatási összegek 75%-os

támogatási szint esetében
(Ft/ha)

Igénybe vehetõ maximális
támogatási összegek 50%-os

támogatási szint esetében
(Ft/ha)

tápanyag-feltöltés elvégzése* 195 000 130 000

tõkepótlás elvégzése 210 000 140 000

támrendszer létesítés elvégzése (2,4 m átlagos sortávolság és a
felett)

1 125 000 750 000

támrendszer létesítés elvégzése (2,4 m átlagos sortávolság alatt) 1 350 000 900 000

* Két borpiaci év alatt történõ végrehajtás esetén a második borpiaci évben nem számolható el.

A hektáronkénti támogatási összegek ültetvény támrendszerének korszerûsítése tevékenység esetében

Mûvelet megnevezése

Igénybe vehetõ maximális
támogatási összegek 75%-os

támogatási szint esetében
(Ft/ha)

Igénybe vehetõ maximális
támogatási összegek 50%-os

támogatási szint esetében
(Ft/ha)

régi támrendszer elemeinek bontása 90 000 60 000

tõkepótlás elvégzése 135 000 90 000

támrendszer korszerûsítés elvégzése 450 000 300 000
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2. számú melléklet
a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelethez

Az 1083/2006/EK tanácsi rendelet értelmében
konvergenciarégióba nem tartozó települések

Albertirsa
Bénye
Budajenõ
Budakeszi
Budapest
Cegléd
Ceglédbercel
Csemõ
Dány
Dömsöd
Gomba
Hernád
Inárcs
Kakucs
Kerepes
Kisnémedi
Kóka
Mogyoród
Nagykõrös

Nyársapát
Ócsa
Õrbottyán
Örkény
Páty
Pilis
Pilisborosjenõ
Ráckeve
Szada
Szigetcsép
Szigetszentmárton
Szigetújfalu
Tápiószele
Tápiószentmárton
Telki
Tóalmás
Tök
Tököl
Újlengyel
Üröm
Vácegres
Vác
Vácrátót
Veresegyház
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3. számú melléklet a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelethez

Borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv

................. Borvidék

A 2009/2010. borpiaci évtõl érvényes borvidéki követelményrendszer a szõlõültetvények
szerkezetátalakítási és -átállítási támogatásához

A Borvidéki terv a hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény, a szõlõültetvények szerkezetátalakítására és -átállí-
tására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet, valamint a borkészítésre alkalmas szõlõfajták
osztályba sorolásáról szóló 104/2004. (VI. 3.) FVM alapján készült.

1. Támogatható tevékenységek a Borvidéken:

– Fajtaváltás,
– Ültetvény áttelepítése,
– Ültetvény támrendszerének létesítése,
– Ültetvény támrendszerének korszerûsítése.

2. Termõhelyi kataszteri feltételek

2.1. Fajtaváltás
Fajtaváltást csak a Borvidék (I., II/1., II/2.) .......... termõhelyi kataszteri besorolású területein lehet végrehajtani.

2.2. Ültetvény áttelepítése
Ültetvény áttelepítése tevékenység keretében áttelepíteni a Borvidék I. termõhelyi kataszteri osztályú területein belül

korlátozás nélkül, a Borvidék (II/1., II/2.) ............. kataszteri osztályú területeirõl csak magasabb termõhelyi kataszteri
pontértékû területre lehet.



Szõlõtermesztésre alkalmatlan, vagy termõhelyi kataszterbe nem sorolt területrõl ültetvényt áttelepíteni I., II/1.,
II/2. termõhelyi kataszteri osztályú területre lehet.

2.3. Ültetvény támrendszerének létesítése és ültetvény támrendszerének korszerûsítése
Ültetvény támrendszerének létesítése és ültetvény támrendszerének korszerûsítése tevékenységeket csak a Borvidék

(I., II/1., II/2.) .......... termõhelyi kataszteri besorolású területén lévõ ültetvényeken lehet végrehajtani.

3. Fajtalista

3.1. Fajtaváltás és ültetvény áttelepítése esetén az alábbi fajták részesülnek támogatásban:

............. körzet:

Ajánlott fajták Fajtanév

Fehérborszõlõ-fajták

Vörösborszõlõ-fajták

Engedélyezett fajták Fajtanév Indoklás Termesztéstechnológiai feltételek

Fehérborszõlõ-fajták

Vörösborszõlõ-fajták

............. körzet:

Ajánlott fajták Fajtanév

Fehérborszõlõ-fajták

Vörösborszõlõ-fajták

Engedélyezett fajták Fajtanév Indoklás Termesztéstechnológiai feltételek

Fehérborszõlõ-fajták

Vörösborszõlõ-fajták

3.2. Ültetvény támrendszerének létesítése és ültetvény támrendszerének korszerûsítése esetén az alábbi fajtájú ültet-
vények részesülnek támogatásban:

............. körzet:

Ajánlott és engedélyezett fajták Fajtanév

Fehérborszõlõ-fajták

Vörösborszõlõ-fajták

............. körzet:

Ajánlott és engedélyezett fajták Fajtanév

Fehérborszõlõ-fajták

Vörösborszõlõ-fajták

4. Ültetvényszerkezet

4.1. Ültetvényszerkezet fajtaváltás és ültetvény áttelepítése esetében
– A tõkehelyek száma nem lehet alacsonyabb mint ...... db/ha.
– A szerkezetátalakítás során kialakítható sortávolság nem lehet kevesebb mint ... méter, illetve több mint ... méter,
– A szerkezetátalakítás során kialakítható tõtávolság nem lehet kevesebb mint ... méter, illetve több mint ... méter,
– Kialakítható mûvelésmódok:

= ...
= ...
= ...
= ...
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4.2. Ültetvényszerkezet ültetvény támrendszerének létesítése és ültetvény támrendszerének korszerûsítése esetében
– A tõkehelyek száma nem lehet alacsonyabb mint ...... db/ha.
– A szerkezetátalakítás során kialakítható sortávolság nem lehet kevesebb mint ... méter, illetve több mint ... méter,
– A szerkezetátalakítás során kialakítható tõtávolság nem lehet kevesebb mint ... méter, illetve több mint ... méter,
– Kialakítható mûvelésmódok:

= ...
= ...
= ...
= ...

5. Az elmúlt 15 évben, a tõkeállomány 30%-ánál nagyobb mértékû pusztulást szenvedett szõlõterületek a következõk:

Település
30% feletti kipusztulást szenvedett terület

hrsz. ha

A 2009/2010. borpiaci évtõl érvényes borvidéki szerkezetátalakítási és -átállási tervet a Borvidék Hegyközségi Taná-
csa .../2009. számú határozatával fogadta el.

Helység, dátum

………………………… …………………………
elnök titkár

4. számú melléklet a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelethez

Nyilatkozat

Alulírott .................................................................................................. (név) (születési hely, idõ: ................., anyja
születési neve: ..........................................), mint a ....................................... helység .................................... helyrajzi
számú területén lévõ szõlõültetvény

földtulajdonosa / özvegyi joggal bíró jogosultja / haszonélvezeti joggal bíró jogosultja /
végrehajtási joggal bíró jogosultja*

hozzájárulok ahhoz, hogy ....................................................................................................................................... (név)
....................................................................................................................... (születési hely, idõ), (anyja születési neve:
..............................., ..................................................... (cím) alatti lakos (MVH regisztrációs száma: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ),
– aki a földterület használója – a fentebb meghatározott területen a szerkezetátalakítást végrehajtsa, valamint a szerke-
zetátalakítási támogatást igénybe vegye.

Kelt: ....................................... (helység, dátum)

…………………………
aláírás

Tanú 1. Tanú 2.
............................................... (név) ................................................... (név)
............................................... (cím) ................................................... (cím)
....................................... (sz. ig. sz.) ........................................... (sz. ig. sz.)

* A megfelelõ jogviszonyt kérjük aláhúzni!
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5. számú melléklet a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelethez
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6. számú melléklet a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelethez

Ültetvényleltár*

Ültetvény helye (helység és helyrajzi szám): ...................................................................................................................
Sortávolság: ............................................................................................................................................................ méter
Tõtávolság: ............................................................................................................................................................. méter
Mûvelésmód: ....................................................................................................................................................................

Sorok száma

Tõállomány** Támrendszer

Szaporító-
anyag

Eredés
Tõke-
helyek
száma

Végoszlop
Végoszlop

rögzítõ
Tartó-
oszlop

Karó
Huzal Huzal

Egyéb Egyéb....... mm ........ mm

db db db db db db db kg kg

1

2

3

4

5

6

7

n

Összesen:

* A 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet 2. § d) pontja szerinti tevékenység esetén kizárólag az új anyag felhasználást kell feltüntetni.
** A tõkehelyek számát a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet 2. § c)–d) pontjai szerinti tevékenységek esetén is ki kell tölteni!
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