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1. A dokumentum célja
Jelen dokumentum célja a szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatásához
kapcsolódó egyéni terv elektronikus benyújtó felületének részletes bemutatása a felhasználók
részére.
2. Fontos tudnivalók
A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló
57/2020. (XI. 13.) AM rendelet (Rendelet) módosítása alapján egyéni tervet kizárólag
elektronikus úton lehet benyújtani a Magyar Államkincstár (Kincstár) által erre a célra
rendszeresített – a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon megtalálható – ügyfélkapus
bejelentkezést követően elérhető elektronikus egyéni terv kitöltő felületen
2020. november 16. 00.00.00 óra és 2020. november 30. 23.59.59 óra között.
FIGYELEM! Az egyéni terv benyújtásához nincsenek papír alapon rendszeresített
nyomtatványok. A Kincstár az egyéni tervet visszautasítja, amennyiben nem elektronikus
úton, ügyfélkapun keresztül nyújtották be!
FONTOS! Az elektronikus felület Google Chrome vagy Mozilla Firefox 60.00 vagy annak
magasabb verzió számú böngészőjére lett optimalizálva!
Az egyéni terv kitöltése során az alábbi dokumentumokra lesz szüksége:









Amennyiben a tevékenység nem saját tulajdonú ingatlanon valósul meg, az azt igazoló
teljes bizonyító erejű, eredeti magánokirat(ok), amely alapján a kérelmező jogosult a
tevékenységet megvalósítani, és az ingatlant a művelésben tartási kötelezettsége
lejártáig használni. A nyilatkozat mintája a Közlemény 1. melléklete.
Amennyiben a tevékenység más személy rendelkezési jogával terhelt ingatlanon
valósul meg, az azt igazoló teljes bizonyító erejű eredeti magánokirat(ok), amely
alapján a kérelmező jogosult a tevékenységet megvalósítani, és az ingatlant a
művelésben tartási kötelezettsége lejártáig használni. A nyilatkozat mintája a
Közlemény 1. melléklete.
Újratelepítési engedély, vagy az átváltott telepítési engedély másolata – kivéve a
szőlőültetvény
termesztéstechnológiai
módszereinek
javítása
tevékenység
végrehajtása esetén.
Hegybíró igazolása a tevékenységgel érintett terület termőhelyi kataszteri osztályáról
és pontértékéről, amennyiben az újratelepítési engedély, vagy az átváltott telepítési
engedély nem tartalmazza a tevékenységgel érintett terület termőhelyi kataszteri
osztályát és pontértékét.
Hegybíró igazolása arról, hogy a kérelmező rendelkezik a támogatással érintett
ültetvény termésére a termőre fordulását követően legalább 5 borpiaci évre szóló, az
1308/2013/EU rendelet 168. cikkének megfelelő, a termőre fordulást követően
legalább 3 éves felmondási időt tartalmazó szerződéssel, amennyiben érvényesíteni
kívánja az ez után járó pontértéket.
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Hegybíró igazolása arról, hogy a kérelmező az elmúlt öt borpiaci év átlagában az általa
művelt szőlőterület legalább 65%-ának termését legalább 5 évre szóló, az
1308/2013/EU rendelet 168. cikkének megfelelő szerződés keretében értékesítette,
amennyiben érvényesíteni kívánja az ez után járó pontértéket.
Az iskolai végzettséget hitelt érdemlően igazoló irat(ok) másolata(i), amennyiben a
kérelmező vagy nem természetes személy esetén a kérelmező valamely tulajdonosa
vagy alkalmazottja rendelkezik a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 12. számú
mellékletének I. részében meghatározott, illetve azoknak megfeleltethető iskolai
végzettségek valamelyikével, amennyiben érvényesíteni kívánja az ez után járó
pontértéket.
Bor előállítására vonatkozó érvényes működési engedély másolata, amennyiben
érvényesíteni kívánja az ez után járó pontértéket, továbbá
o ha a kérelmező természetes személy, és az érvényes borászati üzem működési
engedéllyel közeli hozzátartozója rendelkezik, akkor a közeli hozzátartozói
kapcsolat igazolására szolgáló okirat másolata,
o ha a kérelmező természetes személy, és az érvényes borászati üzem működési
engedélyes a kérelmező tulajdonában álló vállalkozásnak tagja, akkor a vállalkozás
igazolása az érvényes borászati üzem működési engedélyes vállalkozásban betöltött
tagságról,
o ha a kérelmező vállalkozás valamely tagjának közeli hozzátartozója rendelkezik
érvényes borászati üzemengedéllyel, akkor a vállalkozás igazolása a tag
vállalkozásban betöltött tagságáról, valamint a tag és a borászati üzemengedéllyel
rendelkező természetes személy között fennálló közeli hozzátartozói kapcsolat
igazolására szolgáló okirat másolata vagy
o kapcsolt vállalkozás esetén arra vonatkozó irat másolata, hogy a bor előállítására
vonatkozó érvényes borászati üzem működési engedéllyel rendelkező kapcsolt
vállalkozás a kérelmező kapcsolt vállalkozása.
Elismert termelői integrációs szervezet igazolása a kérelmező fennálló tagságáról,
amennyiben érvényesíteni kívánja az ez után járó pontértéket.
Szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetén a hegybíró
igazolása az ültetvényben található szőlőfajtáról és az ültetvény telepítésének évéről.
Szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetén a hegybíró
igazolása az egyéni tervben megjelölt ültetvényről arra vonatkozóan, hogy a benyújtást
megelőző három borpiaci év szüreti jelentése alapján az ültetvény termő ültetvénynek
minősül-e, valamint az ültetvény beállottságáról és szakszerű műveléséről.
Szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetén a meglévő
támberendezésről készített oldalnézeti vázrajz.
Családi gazdaság tagja által benyújtott egyéni terv esetében a családi gazdaság
meglétét igazoló határozat másolata.

3. Az egyéni terv kitöltésének menete
Mielőtt megkezdi az egyéni terv kitöltést, tanulmányozza át a szőlőültetvények
szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló 57/2020. (XI. 13.) AM
rendelet alapján a 2020/2021 borpiaci évre vonatkozó „egyéni terv” benyújtás feltételeinek
közzétételéről szóló 108/2020. (XI. 14.) számú Kincstár Közleményt, az általános
tudnivalókat és a jelen kézikönyvet.
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A belépést követően az alábbi menüpontból indul az egyéni terv benyújtására szolgáló felület.
Válassza ki a menülistából az Elektronikus kérelemkezelés > Piaci intézkedések >
Szőlő szerkezetátalakítás támogatása > Egyéni terv menüpontot.

Ezt követően a Bizonylat előválasztó felület jelenik meg, ahol lehetőség van:
 új egyéni terv kitöltésének indítására az Új kérelem gomb megnyomásával,
 megkezdett egyéni terv kitöltésének folytatására a Rögzítés alatt álló egyéni terv
blokkban található Folytatás gomb megnyomásával,
 a rögzített, de még nem beadott egyéni terv törlésére a Törlés gomb megnyomásával,
 a beadott egyéni terv módosítására a benyújtásra nyitva álló időszak utolsó napjáig,
azaz 2020. január 28. napjáig a Beadott kérelmek blokkban található Módosítás gomb
megnyomásával,
 a beadott egyéni terv mentésére a Beadott kérelmek blokkban található Letöltés
menüpont alatt a Pdf export gomb választásával - lenyíló menüből,
 a Menü gombbal a főmenübe történő visszalépésre.
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3.1.

Kitöltő felület struktúrája

Az egyéni terv kitöltéséhez rendelkezésre álló felület támogatja a sikeres és hibátlan egyéni
terv benyújtását, elkerülve ezzel egyes hiányosságok miatti hiánypótlásokat. Ennek
érdekében az egér mutatójának az elemek, felsorolások, kitöltendő mezők közötti
mozgatásával felugró ablakok jelennek meg, amelyben a kitöltésre vonatkozó információk
találhatóak.

A rögzítés során a menüsávban található  Ellenőrzés gomb alkalmazásával a felület
megmutatja a kitöltési hibákat és hiányosságokat a hibasúlyuk szerint kategorizálva. A zöld
színnel jelzett hibasúly mellett szereplő üzenet nem akadálya az egyéni terv beadásának.
Többnyire a rögzített adatoknak megfelelően, a hibátlan beadást segítő tájékoztató
információkat tartalmaz.

A piros színnel kiemelt hibasúly olyan tartalmi hiányosságot, vagy hibát jelöl, aminek
javítása, pótlása nélkül nem adható be az egyéni terv.
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Amennyiben a rögzített egyéni terv zöld és/vagy piros színnel jelzett hibaüzeneteket
tartalmaz, az egyéni terv a menüsávban található  Mentés gomb megnyomásával rögzíthető.
A hibaüzenetek a rögzített adatok mentését nem akadályozzák meg.
A rögzítés során felmerült hibák, hiányosságok a képernyő legaljára görgetve – panelenkénti
bontásban tematikusan, illetve összesítetten a menüsávban található !Hibák gomb
megnyomását követően felugró ablakban tekinthetőek meg.
Azok a mezők, amelyek kitöltése kötelező és a rögzítés során üresen lettek hagyva,
piros kerettel jelennek meg. Mellette is olvasható a kitöltésére vonatkozó hibaüzenet. Egyéni
terv nem nyújtható úgy be, hogy kötelezően töltendő mező üresen van hagyva.

Amennyiben a kötelezően töltendő mezőbe írt adat nem megfelelő, abban az esetben az
érintett cella piros kerettel jelenik meg, benne a hibásan rögzített adattal. Mellette is
olvasható a kitöltésére vonatkozó hibaüzenet. Megfelelő javítását követően az  Ellenőrzés
gomb alkalmazásával a jelzett hiba megszűnik.

3.2.

Új egyéni terv kitöltésének menete

A Rendelet értelmében egy ügyfél a nyitva álló benyújtási időszakban kizárólag egy egyéni
tervet adhat be. Amennyiben történt már egyéni terv rögzítése, vagy beadása, abban az
esetben új egyéni terv kitöltése már nem indítható. Amennyiben még vagy már nincs nyitva a
kérelembenyújtási időszak, benyújtást akadályozó hibaüzenet jelenik meg a benyújtás 2020.
január 15. – január 28. közötti időszakának megjelölésével.
Új egyéni terv benyújtásához a Bizonylat előválasztó felületen az Új kérelem gombra kell
kattintani.
A benyújtási időszakban, először az alábbi figyelmeztető üzenet jelenik meg:
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A jobb oldali csúszkával az oldal aljára görgetve az IGEN gomb megnyomása után megjelenik
egy tájékoztató üzenet, amely az egyéni tervre vonatkozó általános információkra hívja fel a
figyelmet:

A Rendben gomb megnyomása után megjelenik egy figyelmeztető üzenet, amely az egyéni
tervre vonatkozó általános nyilatkozatokra hívja fel a figyelmet:
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A Rendben gomb megnyomásával megnyílik az egyéni terv benyújtó felülete.
3.2.1. Általános adatok panel
Az általános adatok panel az ügyfél és a meghatalmazott adatait, valamint a kapcsolattartási
információkat tartalmazza.
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Azonosítási információ: Az egyéni tervet benyújtó ügyfél ügyfél-azonosító számát
tartalmazza. Az adatokat az ügyfél-nyilvántartási rendszerben megtalálható adatokkal tölti fel
a program. Nem szerkeszthető mező.
Ügyfél adatai: Az egyéni tervet benyújtó ügyfél adatait tartalmazza. Az adatokat az ügyfélnyilvántartási rendszerben megtalálható adatokkal tölti fel a program. Nem szerkeszthető
mező.
Meghatalmazott adatai: Ha az egyéni terv meghatalmazott útján kerül beadásra, a
meghatalmazott adatait tartalmazza. Nem szerkeszthető mező.
Kapcsolattartási információk: Ebbe az adatblokkba írja be a kapcsolattartó személy nevét és
elérhetőségét. Ebben az adatblokkban a kapcsolattartó nevét és telefonszámát kötelező
kitölteni. A beosztás és e-mail cím megadása nem kötelező. Ha a kérelmező nem érhető el
telefonon, akkor célszerű olyan személy telefonszámát megadni, aki a kérelmezővel fel tudja
venni a kapcsolatot a Kincstár megkeresése esetén.

3.2.2. Kérelemadatok és a Fájlok csatolása
A Rendelet 12. § (4a) bekezdésének értelmében a benyújtott egyéni tervek közül kizárólag az
az egyéni terv részesíthető támogatásban, amelyben a legalacsonyabb pontértéket elérő
összefüggő terület fajtaváltás, ültetvény áttelepítése esetén legalább 34 pontot, a
szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetében legalább 45 pontot ér
el. Így szükséges megadni az egyéni terv kérelem egészére vonatkozóan az integrációra és a
kérelmező hátterére vonatkozó adatokat.

A feltételek mellett szereplő mezők esetében be kell állítani a megfelelő választ a legördülő
menüből: IGEN, vagy NEM. A mezőket nem lehet üresen hagyni, töltésük kötelező.
Amennyiben IGEN válasz került beállításra, abban az esetben a pontérték érvényesítéséhez
szükséges csatolni a Rendeletben meghatározott dokumentumo(ka)t, amelyet a Fájlok
csatolása panelen tehet meg a + Fájl kiválasztása gomb megnyomásával.
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Egy sorban csak egy fájl jelölhető ki, így amennyiben több dokumentumot szükséges csatolni,
azt a + Fájl kiválasztása gomb ismételt megnyomásával lehet indítani.
Amennyiben nem megfelelő dokumentum került csatolásra, az a kijelölését követően a
– Töröl gomb megnyomásával távolítható el.
Feltöltendő fájl kiterjesztése: *.txt, *.pdf, *.docx, *.doc, *.ods, *.rtf, *.xlsx, *.xls, *.bmp, *.jpg,
*.jpeg, *.odt, *.png
A feltöltött dokumentum esetében meg kell adni annak nevét, ki kell választani egy legördülő
menüből annak típusát, illetve a feltöltött dokumentum ellenőrzését követően annak
megfelelőségét. Amennyiben a kitöltés során valamelyik paraméter nincsen megadva, az
benyújtást akadályozó hibának minősül.
3.2.3. Támogatható intézkedések rögzítése
A Rendelet 2. §-a értelmében az alábbi tevékenységek támogathatók:
a) fajtaváltás;
b) ültetvény áttelepítése;
c) szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása.
A Rendelet 6. § (4) bekezdésének értelmében egy összefüggő terület tekintetében meg kell
egyezzen a tevékenység, a művelet, a művelet végrehajtásának borpiaci éve, a terület lejtése, a
felhasználandó szaporítóanyag kategóriája, a szőlőiskola típusa, a szaporítóanyag típusa,
valamint az ültetvény jellege (összefüggő terület: a kérelemben megjelölt, a kérelmező
használatában lévő, akár több közvetlenül egymás mellett elhelyezkedő helyrajzi számon
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nyilvántartott terület, amelyet a tevékenységgel nem érintett terület – kivéve út, csatorna,
árok – vagy más gazdálkodó használatában álló terület nem szakít meg).
Az összefüggő területek rögzítését intézkedés típusonként külön-külön kell rögzíteni,
amelyhez külön-külön panelek állnak rendelkezésre. Egy panelen belül több összefüggő
terület is rögzíthető.

3.2.3.1.

Fajtaváltás panel

Fajtaváltás: az adott ültetvényben a tevékenységet megelőzően termesztett szőlőfajta
érvényes engedéllyel történő cseréje, ideértve az átoltást is, a szerkezetátalakítási tervben
meghatározott más fajtának vagy a korábbi szőlőfajta vírustesztelt klónjának vagy
klónkeverékének telepítésével.
A panel több részre tagolódik, amelyek egymásra épülnek, mint szintek.
1. rész: Összefüggő terület adatai
Itt kell beállítani az elvégezni tervezett műveletek végrehajtásának időszakát, annak
módját, régi ültetvény kivágását, a terület lejtésének mértékét, a felhasználandó
szaporítóanyag kategóriáját, típusát, a szőlőiskola típusát és az ültetvény jellegét (sor- és
tőtáv, művelésmód megnevezése). Itt kerül automatikusan összegzésre az intézkedésbe
vont terület nagysága is.
2. rész: Intézkedésbe vont terület adatai
Itt kell megadni a tevékenységgel érintett terület(ek) részletezését (település, helyrajzi
szám, az újratelepítési engedély vagy az átváltott telepítési engedély száma, a
tevékenységgel érintett területnagyság). Egy sorba csak egy területadat vihető fel, így több
terület esetében helyrajzi számonként külön-külön adatsort kell felvinni.
3. rész: Felhasználandó szőlőfajták
Itt kell megadni a felhasználandó szaporítóanyag fajtáját és besorolását. Egy sorba csak egy
fajta vihető fel, így több szőlőfajta telepítése esetében külön-külön adatsort kell felvinni.
4. rész: Csatolandó mellékletek
Itt kell csatolni az összefüggő területhez kapcsolódó dokumentumokat.
5. rész: Fajtaváltás hibalista
Itt ellenőrizhető az összefüggő terület kitöltésének megfelelősége, illetve hiányosságai.
A 2-4 rész egy adott összefüggő területhez tartozik, így mindig csak azon adatok fognak
szerepelni, amelyek a kijelölt összefüggő területhez tartoznak.
1. rész: Összefüggő terület adatainak szerkesztése
Első lépésként összefüggő terület sort kell létrehozni a + Beszúr gomb megnyomásával.
Amennyiben több összefüggő területet kell rögzíteni, az szintén ezzel a gombbal hozható létre.
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Amennyiben nem megfelelő, vagy téves sor került rögzítésre, az a kijelölését követően a
– Töröl gomb megnyomásával távolítható el.
Az összefüggő terület a létrehozásakor már megkapja egyedi területazonosító számát. Az
egyéni terv beadását követően az összefüggő terület beazonosításához erre a területazonosító
számra kell hivatkozni.
Az összefüggő területek kitöltésének folyamán minden esetben figyelemmel kell lenni arra,
hogy melyik területazonosítóhoz tartozó adatok kerülnek rögzítésre, vagy szerkesztésre. Ez
úgy ellenőrizhető, hogy az összefüggő terület adatai alatt melyik sor van éppen kijelölve.

Az összefüggő terület adatainak szerkesztéséhez az összefüggő terület sorának bal szélén
található szerkesztő ikonra kattintva érhető el a kitöltő felület. Több összefüggő terület sor
esetében csak a kijelölt sorhoz tartozó adatok fognak megjelenni.

Az alábbi képen látható valamennyi piros színnel kijelölt mező töltése kötelező. Legördülő
menüből kell kiválasztani a megfelelő opciót. A telepítési sűrűséget a program számolja az itt
található ! Ellenőrzés gomb megnyomását követően.
Az összefüggő terület adatainak szerkesztése végén a  Rendben gomb megnyomásával lehet
visszatérni a panelre.
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Amennyiben olyan művelésmód kerül kialakításra, amely nem található a felsorolt listában,
abban az esetben az Egyéb művelési mód mezőnél szövegesen megadható. Ebben az esetben a
művelésmódnál a legördülő lista végén található „Egyéb művelésmód” –ot kell beállítani.
Az összefüggő területre vonatkozó összterületnagyság adatok valamennyi tevékenységgel
érintett terület adatának felrögzítését követő ellenőrzés után fognak töltődni automatikusan.
Ha a fajtaváltás átoltással történik,
 abban az esetben a támberendezés létesítése választható tevékenység. Amennyiben új
támrendszer nem kerül kialakításra, abban az esetben a támberendezés létesítés
elkészítése mezőt üresen kell hagyni;
 a régi ültetvény kivágási műveletre nem igényelhető támogatás.
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2. rész: Intézkedésbe vont terület adatainak szerkesztése
Miután rögzítettük az összefüggő terület sorát, utána lesz csak lehetőség a + Beszúr gomb
megnyomásával területadatok rögzítésére. Amennyiben több területet kell rögzíteni, az
szintén ezzel a gombbal hozható létre. Egy sorban csak egy helyrajzi számhoz tartozó adatok
szerepelhetnek.

Amennyiben téves, vagy felesleges területadat is rögzítésre került, az a kijelölését követően a
– Töröl gomb megnyomásával távolítható el.

A területadat megadása nélkül egyéni terv kérelem nem nyújtható be. Valamennyi mező
töltése kötelező. A települések legördülő listából kiválaszthatóak – folyamatos gépeléssel lehet
benne gyorsan keresni. Területnagyságot hektárban, négy tizedesig kell megadni.
Amennyiben valamennyi intézkedésbe vont területsor rögzítésre került, az ellenőrzést
követően a rögzített területnagyság összesített értéke az összefüggő terület adatain belül
tekinthető meg (ábrát lásd az alábbi pont végén).
3. rész: Felhasználandó szőlőfajták töltése
Miután rögzítettük az összefüggő terület sorát, utána van lehetőség a + Beszúr gomb
megnyomásával a felhasználandó szőlőfajták rögzítésére. Amennyiben több szőlőfajtát kell
rögzíteni, az szintén ezzel a gombbal hozható létre.
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Amennyiben téves, vagy felesleges szőlőfajta is került rögzítésre, az a kijelölését követően a
– Töröl gomb megnyomásával távolítható el.

A felhasználandó szőlőfajta megadása nélkül egyéni terv kérelem nem nyújtható be. A
szőlőfajta megnevezése legördülő menüből választható ki, folyamatos gépelés segíti a
keresést. Amennyiben a szőlőfajta nem található meg a listában, abban az esetben az Egyéb
fajta mezőbe kell annak megnevezését beírni. Ebben az esetben a legördülő lista végén
található „Más fehér fajta”, vagy a „Más kék fajta” megnevezést kell beállítani.
A felhasználandó szőlőfajta besorolását is legördülő menüből kell kiválasztani. A mező töltése
minden esetben kötelező. Árutermelő borszőlő besorolás esetében nem kell megadni annak
területnagyságát, a mezőt üresen kell hagyni. Amennyiben kísérleti célú borszőlő kategória
kerül megjelölésre, abban az esetben a tevékenységgel érintett területnagyság megadása
kötelező.
Amennyiben valamennyi intézkedésbe vont szőlőfajta rögzítésre került, az ellenőrzést
követően a kísérleti célú fajtához rögzített területnagyság összesített értéke az összefüggő
terület adatain belül tekinthető meg.

4. rész: Csatolandó mellékletek
Miután rögzítettük az összefüggő terület sorát, utána van lehetőség a + Fájl kiválasztása
gomb megnyomásával az adott összefüggő területhez kapcsolódó dokumentumok csatolására.
A dokumentumok csatolására vonatkozó információk a 3.2.2. számú fejezet alatt találhatóak.
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5. rész: Fajtaváltás hibalista
Rögzítés közben, vagy a rögzítés végén a menüsávban található  Ellenőrzés gomb
alkalmazásával van lehetőség arra, hogy a rögzítés során felmerült hibák, vagy hiányosságok
kiszűrhetőek legyenek. A fajtaváltás intézkedéshez rögzített összefüggő területekre vonatkozó
tematikus hibák és figyelmeztető üzenetek itt szerepelnek.
3.2.3.2.

Ültetvény áttelepítése panel

Ültetvény áttelepítése: egy adott terület érvényes engedéllyel történő betelepítése a
borvidéki tervben meghatározott szőlőfajta és művelésmód alkalmazásával vagy jobb
ökológiai adottságok közé történő telepítés.
Az ültetvény áttelepítése panel működése, annak kitöltésére vonatkozó szabályok mindenben
megegyeznek a fajtaváltás panelnél leírtakkal. A kitöltésre vonatkozó információk a 3.2.3.2.
fejezetben találhatóak.
Ültetvény áttelepítés esetében az összefüggő terület adatainál nem adható meg az intézkedés
végrehajtásának módja (ültetés vagy átoltás), ez csak fajtaváltás esetében kell megadni.
3.2.3.3.

Szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása panel

Szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása: a kérelemben megjelölt
területen fekvő ültetvény támberendezésének kizárólag új alapanyagok felhasználásával
történő teljes cseréjét jelenti, amelynek következtében az ültetvény hosszú távú művelése
biztosíthatóvá válik, vagy az új támberendezés gépi művelésre és szüretre alkalmassá teszi az
ültetvényt.
A Szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása panel felépítése, és a
kitöltésére vonatkozó szabályok megegyeznek a fajtaváltás panelnél leírtakkal. A kitöltésre
vonatkozó információk a 3.2.3.2. fejezetben találhatóak.
Az összefüggő terület adatainak szerkesztésénél a felhasználandó szaporítóanyag származása
tekintetében a szőlőiskola típusát, a szaporítóanyag típusát és kategóriáját abban az esetben
kell megadni, amennyiben az intézkedés végrehajtása során tőkepótlás is szükséges.
Amennyiben tőkepótlás nélkül is végrehajtható az intézkedés, abban az esetben a felsorolt,
zöld színnel kiemelt mezőket üresen kell hagyni.
Amennyiben az intézkedés végrehajtása során tőkepótlás szükséges, abban az esetben töltése
kötelező. Amennyiben tőkepótlás nélkül is végrehajtható az intézkedés, abban az esetben a
szőlőfajták felsorolása nélkül is benyújtható az egyéni terv.
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Tekintettel arra, hogy az intézkedésbe vont terület adatainak szerkesztésénél nem kell
megadni a végrehajtási engedély iktatási számát, így erre vonatkozó mező nem található.

Tekintettel arra, hogy a felhasználandó szőlőfajták adatainak szerkesztésénél nem kell
megadni a szőlőfajta besorolását, így erre vonatkozó mező nem található.

4. A rögzített egyéni terv mentése
Az egyéni terv rögzítése során annak bármelyik fázisában lehetőség van az adatok mentésére,
a menüsávban található Mentés gomb megnyomásával. A mentést nem korlátozzák a
rögzítés során adódó hibaüzenetek. Az Ügyfélkapun történő bejelentkezést követően
javasoljuk a gyakori mentés alkalmazását, mivel az ügyfélkapu által alkalmazott időkorlát (30
perc) következtében a rendszer automatikusan kiléptetheti a felhasználót. Az ilyen kiléptetés
következtében a nem mentett adatok elvesznek!
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5. A rögzített egyéni terv adatainak nyomtatása
Az egyéni terv rögzítése során annak bármelyik fázisában kezdeményezhető az adatok
nyomtatható formában történő megjelenítése. Ehhez a menüsávban található  Nyomtatás
gombot kell használni. Az ezen módon kinyomtatott „egyéni terv” nem benyújtható, csupán
tájékoztató az ügyfelek részére.
6. Az egyéni terv benyújtása: a beadás
Az egyéni terv rögzítését követően, amennyiben az már nem tartalmaz piros színnel kiemelt
hibaüzeneteket, hiányosságokat, továbbá valamennyi szükséges dokumentum csatolásra
került, a menüsávban található Beadás gomb aktív. Funkciója az egyéni terv benyújtása a
Kincstárhoz. Ameddig beadást akadályozó hiba áll fenn, a hibát tartalmazó panel címkéje
mellett piros figyelmeztető jel látható, a Beadás gomb pedig nem aktív.

Az egyéni terv annak beadására nyitva álló időszak utolsó napjáig annak beadását megelőzően
elektronikus úton módosítható.
Felhívom a figyelmét, hogy a Rendelet 9. § (2) bekezdésének értelmében egy kérelmező
kizárólag egy egyéni tervet adhat be. Amennyiben már van rögzített, vagy beadott egyéni terv,
abban az esetben új egyéni terv kitöltésének indítása nem lehetséges.
Beadott egyéni terv törlése nem lehetséges.
7. További információk
Amennyiben a beadást követően az egyéni tervvel kapcsolatban további dokumentumot
szeretne benyújtani (pl. lemaradt egy csatolandó melléklet), vagy a beadott egyéni tervét
szeretné visszavonni, azokra az esetekre az alábbi menüpontból induló felület szolgál:
Általános ügyintézés / Támogatáshoz kapcsolódó elektronikus iratok beküldése → Új beadvány
készítése.
Kiválasztandó jogcím: Szőlőültetvények szerkezetátalakításának és átállításának támogatása
A kitöltés során kötelezően töltendő hivatkozott vonalkód a beadott egyéni terv KR
dokumentumának fejlécében található.
A dokumentumban szereplő képek kizárólag a funkciók bemutatását szolgálják, az adatok
nem valósak.
Az intézkedéssel kapcsolatos további információk megtalálhatók a Kincstár honlapján
(www.mvh.allamkincstar.gov.hu), a „Támogatások / EU Belpiaci intézkedések / Szőlő-bor /
Szőlőültetvények szerkezet-átalakításának és átállításának támogatása” menüpont alatt,
illetőleg tájékoztatás kérhető az ugyfelszolgalat@mv.allamkincstar.gov.hu e-mail címen.
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