
  1 – Ügyfél-azonosítási információ / Ügyfél tölti ki
 
Ügyfél-azonosító: GA-szám: Összefüggő terület azonosítója:

Név:

 2 – Összefüggő terület adatai / Ügyfél tölti ki
Borrégió:                                      Borvidék:
 

Sor-
szám

HEGYIR
parcella

azonosító

Helység Helyrajzi
szám

MePAR
blokkazonosító

Termesztett szőlőfajta Intézkedésbe
vont terület

nagysága (ha)

Az alábbi évek vonatkozásában
az intézkedésbe vont terület

kárenyhítő juttatásban
részesült*:

2017.                    2018.
1         
2         

3         
4         

5         
6         

7         
8         

Az intézkedésbe vont terület mérete összesen:    

   *Amennyiben az intézkedésbe vont terület kárenyhítő juttatásban részesült a 2017., illetve a 2018. évek vonatkozásában, úgy kötelező megjelölni az éve(ke)t!



3 – Hegybírói záradék / Gazdasági aktát vezető hegybíró tölti ki!

A záradékban foglaltak igazoló jellegűek, a záradék önmagában nem alapozza meg a támogatásra való
jogosultságot!

A zöldszüretet a teljes intézkedésbe vont területet illetően 2019. június 24. és 2019. július 10. napja
közötti időszakban kell elvégezni.

Jogosultsági feltételek megfelelősége:

A kérelmező,  olyan szőlőterülettel  rendelkező hegyközségi  tag,  vagy adatszolgáltatásra
kötelezett,  akinek gazdasága Magyarország területén található, és aki a 2. pontban jelölt,
szőlővel beültetett terület használója:

·

     Igen  c  / Nem  c
A kérelmező az intézkedésbe vont terület vonatkozásában rendelkezik a 2017. és 2018. évek
esetében szüreti jelentéssel, amelyből legalább egy évre vonatkozóan nem nullás a szüreti
jelentés:

·

     Igen  c  / Nem  c
Az  intézkedésbe  vont  terület  a  2017.  és  2018.  évet  illetően  termő  ültetvényként  volt
nyilvántartva  a  HEGYIR-ben:

·

     Igen  c  / Nem  c
A betétlapon szereplő, intézkedésbe vont terület adatai megfelelőek:·

     Igen  c  / Nem  c
A betétlapon szereplő, intézkedésbe vont területen szüretelt szőlőmennyiség:

Az
intézkedésbe
vont terület
(2. pontban

szereplő
táblázat
szerinti

sorszáma)

Helyrajzi
szám

HEGYIR
parcella

azonosító

HEGYIR
parcella teljes
területnagyság

(ha)

A 2017. évben
szüretelt szőlő
mennyisége

(q)

A 2018. évben
szüretelt szőlő
mennyisége

(q)

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      

Kelt:

P.H.

az igazolást kiadó
gazdasági aktát vezető

hegybíró hiteles aláírása



4 – Kitöltési segédlet
  1.     Egy támogatási kérelemhez több betétlap is csatolható!
  2.     Egy betétlap csak olyan összefüggő területre vonatkozhat, amely eléri a 0,2 ha  területnagyságot.
  3.     Minden betétlapot el kell látni hegybírói záradékkal.
  4.     A kérelem hiánypótlására nincs lehetőség.
  5.     A zöldszüret elvégzésének a tényét összefüggő területenként kell bejelenteni a  területileg illetékes

hegybíró, valamint a Kincstár részére az elvégzést követő munkanapig, de  legkésőbb 2019. július 11-
ig.

  6.     A zöldszüret  közben levágott  fürtöket  az intézkedés utólagos ellenőrzésének időpontjáig  az
ültetvényben kell  hagyni.

  7.     A rendelet értelmében aszú szüret esetén 24x-es szorzó kerül alkalmazásra.

5 – Kitöltési dátum és aláírás / Ügyfél tölti ki

Helység: Dátum:

Aláírás:


