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J6rvinyiigyi szakmakiizi k6szletfelm6r6s a 2020.

6prilis 30-i napra vonatkoz6an

Tisztelt Hegykdzs6gi Tag!

A tNT Elnoks6ge 2o2O miircius6ban 6s 6prilisiiban kiemelt t6mak6nt kezeLte a koronavirus-j6rvijny
sz6l6- 6s borilgazatra gyakorot hatirsait. A ielenleg kibontakozni 6tsz6 viils6g hatiisait - ha

megel6zn nem is lehet, mlndenk6ppen tompitani szUks6ges.

Az Elndks6g javas atiira a HNT Tanijcstil6se arrdl dontott, hogy a jelenlegi j5rv5nyugyi helyzetben
kiemelten fontos fe m6rni az iigazat va 6s helyzet6t, valomint lekovetni a t6nyleges fogyaszt6st a

bo16szatok k6szletcsokken6s6n keresztal. Annak 6rdek6ben, hogy a sz6 6bor fogy6sa, 6rt6kesit6si

rlteme lekovethet6 legyen, ezdlta az iigazat 16sz6re el6remutat6, val6ban segit6 6s fe elos

dont6seket lehessen meghozni, a Tan5csLll6s a 2O1912A2O. borpiaci 6v h6tra 6v6 r6sz6ben havi

k6sz etje ent6si kotelezetts6get ir el6 a hegykozs6gi tagok meghatiirozott kdre sz5miira.

Hite es, naplak6sz adatok hii5ny5ban a borpiac stabilizi Li s6t c6 26 int6zked6sek sem lehetnek

eredm6nyesek. Erre, vaamint a HNT Tani5cstl 6s6nek 4|ESZ|2O2O. (04.29.) T. hat6rozat6ra
figye emme a 2020. 6prilis 30-6ra vonatkoz6 k6sz etfelm6r6s keret6ben nyilatkoznia kel minden
olyan bor6szati termel6nek, felv6s5rl6nak 6s/vagy adatszo196ltatiisro k6telezett hegyk6zs6gi
tagnak, aki:

a 2019/2020-as borpiaci 6vben (2019-es szLlretben) legal6bb 100 hl sepr6s ijbort 6llitott e 6,

vagy

- 2019. ougusztus 1-j6n 1OO hl boriSszetiterm6k 6tmen6 k6szlette rendelkezett, vagy

a k6sz etfelm616s id6pontjiib€n legalSbb 100 hl bor6szatiterm6k k6szlette rendelkezik.

A b6rfe dolgoziisra vagy b6rti5rolilsra 6tadott mennyis6gek16l a sz6l6bor tulaidonosa kote -^s

jelent6st tenni.

A 4IESZ/202O. (O4.29.) T. hatiirozat 6rtelm6ben az 6rintetteknek a 2020. 5prilis 30-i k6sz etadataikot

a rnegadott minta szerlnt,

legk6s6bb 2020. m6jus 11-ig a qazda-96oi akt5iukat v-ezet6 heqvbir6 r6sz6re

keli megkuldeniLlk.

A 2020. 6orilis 30jla ya!q!!az-6 k6szletfe m6r6s-!eqchql!l5q

Az 6rintett hegykdzs6g i ta goknak a pincekonyv iiprl is 30-i adatai alapiiin kel kitolteniLlk aje en ev6

mell6klet6t kepez6 ,Kdszbtfeh6r6s termelo 2O2O dprilis 3Oi 6llopot" cim( Exce t6bl6zatot'
legfejebb 1O hl es pontossiiggal, a kerekit6s szabiSlyoinak megfelel6en.
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A kitoltdtt 6s nyomtatds ut6n c6gszer(en ar6rrt t6br6zatot - a kitdrt6 hegykdzs6gi tag nev6t
egy6rtelm[en feltr]ntetve - erektronikus iton (e-mallben) ker visszakLrdeni a gqzdaslii akt6t
vezet6 hegybir6 r6s26re

tegk6s6bb 2O20. m6jus 11_ig!

Amennyiben nlncs m6dja az elektronikus kitolt6sre 6s visszakLl cl6sre, igy odatszolg6 tat6siit azaiibbi t6bliizat kitdlt6s6vet, vaamint a fenti hat6rid6ig a hegybir6 r6sz6ie tort6n6 6tad6s6ve is
megteheti:

Budapest, 2020. 6pritis 30.
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KESZLETFEtMEREs - 2o2o.6pritis 3o-i 6[apot

Megkuldend6 a eazdasdqi aktdt ve-z!t5 LeA&iL{i.rcr|erc LEG(ES6BB 2020. MAJUS 11-is (h6tf6)!

Hegykdzs6gitag neve:

GA-sziima:

cSENDES BoRoK 6sszEsEN (legfetjebb 1o-ht-re kerekitve)

HABz6BoRoK 6sszEsEN (tesfetjebb 1o-ht-re kerekitve)

t IIAN: INT(iiI NT HIJ . \TI\,Wr',HN I I]U

feh6r roze

Kelt:


