
1. melléklet a 7/2010. (VII. 23.) VM rendelethez 

„2. számú melléklet a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelethez 

Nyilatkozat 

Alulírott ..................................................................................... (név), 
(születési hely: ..........................................................................., 
születési idő: ..............................................................................., 
anyja születési neve: ..................................................................), 
mint a ............................................................................................ helység ............................. helyrajzi számú 
területén lévő szőlőültetvény 
földtulajdonosa / özvegyi joggal bíró jogosultja / haszonélvezeti joggal bíró jogosultja / végrehajtási joggal 
bíró jogosultja 
hozzájárulok ahhoz, hogy a szőlőültetvény használója, azaz: 
............................................................................................................................................ (név), 
...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................. (cím) alatti lakos, 
MVH által kiadott regisztrációs száma: □□□□□□□□□□, a fentebb meghatározott területen lévő borszőlő-
ültetvényt újratelepítési jog keletkezése nélkül kivágja, valamint az ültetvény felszámolásáért járó kivágási 
támogatást igénybe vegye. 

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

............................................... 
aláírás 

Tanú 1. ......................................................... (név) 
............................................................ (cím) 

Tanú 2. ......................................................... (név) 
............................................................ (cím)” 

2. melléklet a 7/2010. (VII. 23.) VM rendelethez 

„3. számú melléklet a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelethez 

Hatósági bizonyítvány 

Alulírott ................................................................. (név), 
a(z) .................................................. borvidék, ........................................................ hegyközség 
hegybírója igazolom, hogy a kérelem benyújtását megelőző szüreti jelentést benyújtó 
............................................................................................................................................ (név), 
......................................................................................................................... (cím) alatti lakos, 
MVH által kiadott regisztrációs száma: □□□□□□□□□□, használja a szőlő ültetvénykataszterében a(z) 
..................................................................... (helység) .......................................................... 
(helyrajzi szám(ok)) alatt nyilvántartott ....................... ha területű borszőlő-termő ültetvényt. 
Az ültetvény: 
- telepítésekor a vonatkozó közösségi vagy nemzeti rendelkezések megsértését: 

Nem regisztrálták Regisztrálták 

- a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre 
vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló 
1234/2007/EK (2007. október 22.) tanácsi rendelet 120a. cikk (2) bekezdése szerint osztályozható 
borszőlőfajtával telepítették: 

Igen Nem 

- szőlő termőhelyi kataszterbe sorolt területen fekszik: 

Igen Nem 



A kérelmezett területre vonatkozó VINGIS térkép igénylőkódja: □□□□□□□□□□□□ 
Az ültetvény szüreti jelentéssel és származási bizonyítvánnyal igazolt termésmennyisége borban kifejezve: 
............ hl. 

Kelt: ................................................................. 

............................................... 
aláírás / P. H. 

A bortermés kiszámításának módja: a 2003/2004-2007/2008. borpiaci évek termésmennyiségei közül ki kell 
választani azt a két évet, amelyben a termésmennyiség a legmagasabb, illetve a legalacsonyabb volt. E két év 
termésmennyisége NEM vehető figyelembe. A megjelölt öt borpiaci évből így fennmaradó három év teljes - 
borban kifejezett - termésmennyiségét össze kell adni és a kapott értéket kell a rovatba beírni. Amennyiben a 
három borpiaci év valamelyikében a termésmennyiség csak szőlőben vagy mustban határozható meg, úgy azt 
a 4. § (2), illetve (3) bekezdései szerint kell bormennyiségre átszámítani. A bormennyiség szőlőből számítva 
a szőlőmennyiség 70%-a [szőlőmennyiség mázsában (q) kifejezve és szorozva 0,7-tel = bor hl], míg mustból 
számítva a mustmennyiség 95%-a [mustmennyiség hektoliterben (hl) kifejezve és szorozva 0,95-tel = bor 
hl].” 

3. melléklet a 7/2010. (VII. 23.) VM rendelethez 

„4. számú melléklet a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelethez 

Ültetvényleltár 

A kivágandó szőlőültetvény adatai 

Helye: ............................................ település, ............... hrsz. 
Területe: ................................ ha 
Sortáv: ................... m Tőtáv: ..................... m 

A sor sorszáma* Tőkehelyek 
száma (db) 

Termő tőke (db) Csökkent 
termőképességű 
tőke (db) 

Elpusztult,  
hiányzó tőke (db) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

n     

Összesen     

     

* Az ültetvényleltárt kérjük soronként kitölteni!” 

 



4. melléklet a 7/2010. (VII. 23.) VM rendelethez 

„5. számú melléklet a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelethez 

A nemzeti telepítési támogatásban részesített, 2000. január 1-jét követően telepített ültetvények 

Sorszám Támogatott ültetvény helye 
Területnagyság 
(ha) 

 Település Helyrajzi szám(ok)  
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
n    
   ” 

5. melléklet a 7/2010. (VII. 23.) VM rendelethez 

„6. számú melléklet a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelethez 

Teljességi nyilatkozat 

Alulírott ...................................................................................... (név), 
MVH regisztrációs szám: □□□□□□□□□□ 
mint 
a ......................................................................... helység ................................. helyrajzi számú területén lévő 
szőlőültetvény használója, kijelentem, hogy 
□ a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdés b)-c) pontjai szerinti nyilatkozat(ok) benyújtására 
nem vagyok kötelezett, 
□ a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdés b)-c) pontjai szerinti nyilatkozatok benyújtására 
kötelezett vagyok, és valamennyi nyilatkozatot a támogatási kérelmemhez hiánytalanul mellékeltem és 
tudomásul veszem, hogy a megjelölt területre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatok hiányában a kérelmet az 
MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.* 

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

............................................... 
aláírás 

Tanú 1. ......................................................... (név) 
............................................................ (cím) 

Tanú 2. ......................................................... (név) 
............................................................ (cím)” 

 
 
 


