Tájékoztató
a szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető támogatás végrehajtásához
kapcsolódóan
Ezúton szeretnénk felhívni Tisztelt Ügyfeleink figyelmét arra, hogy a 22/2019. (V. 31.) AM
rendelet alapján támogatás igénylésére nyílt lehetőség a szőlőültetvényekben végzett
zöldszüret keretében a szőlőfürtök tőkéről történő közvetlen eltávolítási költségére, valamint
az eltávolításból adódó bevételkiesésre.
1) Benyújtási időszak, nyomtatványok használata
Támogatási kérelmet 2019. június 1. és 2019. június 11. napja között lehet benyújtani a
24/2019. (VI. 1.) számú Kincstár Közlemény 1. és 2. számú melléklete szerinti B4050 és
B4051 számú nyomtatványokon kizárólag postai úton az előírt melléklet csatolásával
együtt.
A benyújtási időszakban egy kérelmező kizárólag egy kérelmet nyújthat be, azonban egy
kérelemhez több betétlap is csatolható.
Egy betétlap egy összefüggő területre vonatkozhat, amely a kérelmező használatában lévő,
akár több helyrajzi számon nyilvántartott olyan terület, amelyet a zöldszürettel nem érintett
terület – kivéve út, csatorna, árok – vagy más gazdálkodó használatában álló terület nem
szakít meg.
Támogatás csak az intézkedésbe vont, Hegyközségi Információs Rendszerben (a
továbbiakban: HEGYIR) rögzített parcella teljes területének zöldszüretére igényelhető.
A B4051 számú betétlapon szereplő hegybírói záradék kiállítását a kérelmező 2019. június 6ig kérelmezheti a gazdasági aktáját vezető hegybírónál személyesen beadott kérelem
formájában, amely nyomtatvány a HNT honlapján (http://www.hnt.hu) elérhető. A hegybíró
csak azt a kérelmet köteles záradékolni, amelynek benyújtója a hegyközségi járulékot
megfizette, illetve adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette.
A kérelemhez mellékelni kell az intézkedésbe vont területre vonatkozó helyszínrajzot,
amelyen fel kell tüntetni az intézkedésbe vont terület elhelyezkedését, a szőlőültetvényt
határoló területeket (út, csatorna, árok, erdő), a szőlőültetvény sorainak számát, a sorok
irányát, valamint a jellegzetes tereptárgyakat. A kérelem hiánypótlására nincs lehetőség.
A zöldszüret elvégzésének tényét a 24/2019. (VI. 1.) számú Kincstár Közlemény 3. számú
melléklete szerinti B4052 számú nyomtatványon kell a Kincstár részére bejelenteni az
elvégzést követő munkanapig, de legkésőbb 2019. július 11. napjáig telefax útján a (1) 21945-11 vagy a (1) 219-45-12 számok egyikén vagy elektronikus úton a
zoldszuret@allamkincstar.gov.hu e-mail címre.
Figyelem! A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a kérelmet visszautasítja,
amennyiben a kérelem nem a jogszabályban meghatározott módon, illetve nem az arra
rendszeresített, hatályos nyomtatványon került benyújtásra!

2) Az intézkedés megvalósítása, kérelem módosítása, helyszíni ellenőrzés
Támogatásra a magyarországi szőlőterülete után az a hegyközségi tag, vagy adatszolgáltatásra
kötelezett jogosult, aki szőlővel beültetett területének jogszerű használója.
Az intézkedésbe vont terület akkor tekinthető támogatásra jogosultnak, ha
 rendelkezik a 2017. és 2018. évekre vonatkozóan szüreti jelentéssel, amelyekből
legalább az egyik nem nullás szüreti jelentés;
 a terület a 2017. és 2018. évben termő ültetvényként volt nyilvántartva a HEGYIR-ben
és
 2019-ben a támogatással érintett területen a művelésmódnak megfelelő metszést, a
vegetációs időszaknak megfelelő növényápolási, növényvédelmi és gyomszabályozási
munkákat elvégezték.
A hegybírói záradékkal ellátott kérelmek legalább 10 %-a esetében az intézkedésbe vont
területen előzetes helyszíni ellenőrzés kerül lefolytatásra legkésőbb 2019. június 17-ig.
A zöldszüretet a kérelmező a teljes intézkedésbe vont területen, 2019. június 24. és 2019.
július 10. között kézi szüreteléssel köteles elvégezni. A zöldszüret során levágott fürtöket az
intézkedés utólagos ellenőrzésének időpontjáig az ültetvényben kell hagyni.
Az 2016/1149 EU Rendelet 18. cikk értelmében zöldszüretet olyan módon kell elvégezni,
hogy az ültetvény jó vegetatív állapotban maradjon, ne járjon káros környezeti hatással
vagy negatív növény-egészségügyi következményekkel, továbbá, hogy ellenőrizhető legyen a
műveletek és a tevékenységek megfelelő végrehajtása.
A kérelmezőnek a zöldszüret elvégzésének tényét összefüggő területenként a műveletet
követő első munkanapon belül, de legkésőbb 2019. július 11-ig be kell jelentenie a területileg
illetékes hegybíró, valamint a Kincstár részére.
Figyelem! A Kincstár a kérelmet az adott összefüggő terület vonatkozásában elutasítja, ha a
kérelmező a zöldszüret elvégzésének tényét nem, vagy 2019. július 11. után jelenti be.
A zöldszüret elvégzésének bejelentését követően az intézkedésbe vont terület utólagos
ellenőrzését, a támogatható területnagyság mérését a Kincstár legkésőbb 2019. július 31ig elvégzi.
Támogatás abban az esetben fizethető, ha a Kincstár helyszíni ellenőrzése során megállapítja,
hogy a támogatási kérelem betétlapján feltüntetett területen a zöldszüretet maradéktalanul
elvégezték.
Támogatható területnagyság a kérelem egy betétlapján megjelölt, valamint a helyszíni
ellenőrzésen mért, összefüggő terület nagysága közül a legkisebb, amelynek el kell érnie a
0,2 hektárt. A támogatható területnagyság megállapítása során a Kincstár a helyszíni
ellenőrzésen mért terület nagyságából csak a kérelem betétlapján megjelölt helyrajzi számok
területhatárain belül elvégzett zöldszürettel érintett területnagyságot fogja figyelembe venni.

A Kincstár a kérelmet részben vagy egészében elutasítja, ha megállapítja, hogy a területre
2019. január 1. után a Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszeren (MKR) keresztül
kárbejelentést tettek, illetve a Kincstár honlapjáról közvetlenül elérhető vis maior esemény
bejelentésére szolgáló elektronikus felületeken, ügyfélkapun keresztül az elháríthatatlan külső
ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 3. § (1) bekezdés e)
pontja szerinti vis maior eseményt jelentettek be.
A kérelmező a kérelmet egészében, vagy betétlaponként írásban visszavonhatja.
Budapest, 2019. június 6.
Magyar Államkincstár
Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya

