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A. Átfogó értékelés: 
A nemzeti támogatási program támogatásai a 2008/2009. borpiaci év során elısegítették a 
magyar szılı-bor szektor versenyképességének javítását. 
A támogatások túlnyomó többsége (82,08%-a) a termelés szerkezetének megújítását szolgálta 
a szılı szerkezetátalakítás és -átállítás intézkedésen keresztül. A keret körülbelül egy 
kilencede (11,68%) szolgált a melléktermékek ellenırzés melletti kivonásának egy eszközét: a 
lepárlás támogatását. A fennmaradó keret nagyobb részét (3,64%) a borok alkoholtartalmának 
növelésére fordítottuk, kisebb részét (2,60%) pedig egy új piaci csatorna, a szeszesitalpiac 
ellátását szolgáló borlepárlás támogatására. 
Magyarország a számára elıirányzott keretet 99,97%-ban használta fel (16 810 565,44 euró a 
16 816 000 euróból). A hatékony és minél teljesebb felhasználást nagyban segítette a kisebb 
módosításokat, átcsoportosításokat rugalmasan kezelı jogszabályi háttér. 
 
B. A javasolt intézkedések végrehajtásának feltételei és eredményei 
 
c) Szılıültetvények szerkezetátalakítása és átállítása a 11. cikk szerint 
A végrehajtás feltételei: 

1. A támogatott tevékenységek:  
a. fajtaváltás, ideértve az átoltással történı fajtaváltást is, 
b. a szılıültetvények áttelepítése, 
c. a szılıültetvény támrendszerének létesítése, 
d. a szılıültetvény támrendszerének korszerősítése. 

2. A kérelmeket 2008. december 22. és 2009. április 30. között lehetett benyújtani. 
3. A támogatás igényléséhez borvidéki tervet, illetve ennek megfelelı egyéni tervet kell 

készíteni. 
4. A támogatás összege: 

a. A hektáronkénti támogatási összegek fajtaváltás tevékenység esetében 
  

Mővelet megnevezése 
 Igénybe vehetı 

maximális támogatási 
összegek 75%-os 

támogatási szint esetében 
(Ft/ha) 

Igénybe vehetı maximális 
támogatási összegek 50%-

os támogatási szint 
esetében (Ft/ha) 

 tápanyag-feltöltés elvégzése  360 000  240 000 

 erózióvédelem*  180 000  120 000 

 régi ültetvény felszámolása  150 000  100 000 

 ültetési munkák elvégzése (gyökeres oltvány, 5000 tı/ha 
tıszám alatt) 

 1 350 000  900 000 

 ültetési munkák elvégzése (gyökeres oltvány, 5000 tı/ha 
tıszám és a felett) 

 1 620 000  1 080 000 

 ültetési munkák elvégzése (gyökeres dugvány, 5000 tı/ha 
tıszám alatt) 

 975 000  650 000 

 ültetési munkák elvégzése (gyökeres dugvány, 5000 tı/ha 
tıszám és a felett) 

 1 170 000  780 000 



 átoltási munkák elvégzése (5000 tı/ha tıszám alatt)  750 000  500 000 

 átoltási munkák elvégzése (5000 tı/ha tıszám és a felett)  900 000  600 000 

 Támrendszer létesítés elvégzése** (2,4 m átlagos sortávolság 
és a felett) 

 1 125 000  750 000 

 Támrendszer létesítés elvégzése** (2,4 m átlagos sortávolság 
alatt) 

 1 350 000  900 000 

 * Az erózióvédelem költségei kizárólag átlagosan 3%-nál nagyobb lejtéső terület esetén számolhatók el.  
 ** Két borpiaci év alatt történı végrehajtás esetén az elsı borpiaci évben nem számolható el. 

 
 
b. A hektáronkénti támogatási összegek ültetvény áttelepítése tevékenység 

esetében 
  

Mővelet megnevezése 
 Igénybe vehetı 

maximális támogatási 
összegek 75%-os 

támogatási szint esetében 
(Ft/ha) 

Igénybe vehetı maximális 
támogatási összegek 50%-

os támogatási szint 
esetében (Ft/ha) 

 tápanyag-feltöltés elvégzése  360 000  240 000 

 erózióvédelem*  180 000  120 000 

 régi ültetvény felszámolása**  150 000  100 000 

 ültetési munkák elvégzése (gyökeres oltvány, 5000 tı/ha 
tıszám alatt) 

 1 350 000  900 000 

 ültetési munkák elvégzése (gyökeres oltvány, 5000 tı/ha 
tıszám és a felett) 

 1 620 000  1 080 000 

 ültetési munkák elvégzése (gyökeres dugvány, 5000 tı/ha 
tıszám alatt) 

 975 000  650 000 

 ültetési munkák elvégzése (gyökeres dugvány, 5000 tı/ha 
tıszám és a felett) 

 1 170 000  780 000 

 Támrendszer létesítés elvégzése*** (2,4 m átlagos 
sortávolság és a felett) 

 1 125 000  750 000 

 Támrendszer létesítés elvégzése*** (2,4 m átlagos 
sortávolság alatt) 

 1 350 000  900 000 

 * Az erózióvédelem költségei kizárólag átlagosan 3%-nál nagyobb lejtéső terület esetén számolhatók el. 
 ** Vásárolt újratelepítési jog esetén a mővelet költségei nem számolhatók el. 
 *** Két borpiaci év alatt történı végrehajtás esetén az elsı borpiaci évben nem számolható el. 

 
c. A hektáronkénti támogatási összegek ültetvény támrendszerének létesítése 

tevékenység esetében 
  

Mővelet megnevezése 
 Igénybe vehetı 

maximális támogatási 
összegek 75%-os 

támogatási szint esetében 
(Ft/ha) 

Igénybe vehetı maximális 
támogatási összegek 50%-

os támogatási szint 
esetében (Ft/ha) 

 tápanyag-feltöltés elvégzése*  195 000  130 000 

 tıkepótlás elvégzése  210 000  140 000 

 Támrendszer létesítés elvégzése (2,4 m átlagos sortávolság 
és a felett) 

 1 125 000  750 000 

 Támrendszer létesítés elvégzése (2,4 m átlagos sortávolság 
alatt) 

 1 350 000  900 000 

 * Két borpiaci év alatt történı végrehajtás esetén a második borpiaci évben nem számolható el. 

 



d. A hektáronkénti támogatási összegek ültetvény támrendszerének 
korszerősítése tevékenység esetében 

  
Mővelet megnevezése 

 Igénybe vehetı 
maximális támogatási 

összegek 75%-os 
támogatási szint esetében 

(Ft/ha) 

Igénybe vehetı maximális 
támogatási összegek 50%-

os támogatási szint 
esetében (Ft/ha) 

 régi támrendszer elemeinek bontása  90 000  60 000 

 tıkepótlás elvégzése  135 000  90 000 

 Támrendszer korszerősítés elvégzése  450 000  300 000 
 
 

5. Az MVH a támogatási kérelmeket a beérkezés sorrendjében bírálja el. 
 
A támogatás igénylésével kapcsolatos egyéb feltételeket a szılıültetvények 
szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) 
FVM rendelet tartalmazza. 
 
Eredmények: 

Tevékenység megnevezése Kifizetett kérelmek 
száma 
(db) 

Támogatásban részesített 
területnagyság 

(ha) 

Kifizetett támogatás 
összege 
(euró) 

Fajtaváltás 268 336,4026 4 247 253 
Ültetvény áttelepítése 440 682,7556 8 423 924 
Ültetvény támrendszerének 
létesítése 

252 216,8594 1 176 579 

Ültetvény támrendszerének 
korszerősítése 

34 24,8242 67 096,92 

Összesen: 994 1 260,8418 13 914 853 

 
 
h) A 16. cikk szerinti melléktermék-lepárlás 
A végrehajtás feltételei (megjelölve a támogatás mértékét): 
A támogatás mértéke: 
Szılıtörkölybıl lepárolt nyersalkohol esetén: 1,1 EUR/%vol./hl; 
Borseprıbıl lepárolt nyersalkohol esetén: 0,5 EUR/%vol./hl. 
A végrehajtás fıbb feltételei: 

1. A támogatást csak a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által a 123/2008. 
FVM rendelet 17. § (1) bekezdése szerint jóváhagyott lepárlóüzem igényelheti, amely 
borászati melléktermékbıl ipari célú nyers alkoholt állít elı. 

2. Támogatás a 123/2008. FVM rendelet 10. §-a szerint átvett borászati 
melléktermékekbıl, illetve a 123/2008. FVM rendelet 3. § (4) bekezdése alapján 
leadott borból (a továbbiakban: bor) lepárlással elıállított ipari célú nyers alkohol 
mennyisége alapján igényelhetı. 

3. Nem igényelhetı támogatás azon alkoholmennyiség után, amely meghaladja azoknak 
az adott borpiaci évben termelt borok alkoholtartalmának 10 százalékát, amelyek 
termelése során keletkezett melléktermékek, illetve borok támogatott lepárlás útján 
kerülnek megsemmisítésre. 

4. A lepárlóüzem havonta legfeljebb egy alkalommal benyújtott, egy idıszakra 
vonatkozó támogatási kérelem alapján jogosult támogatásra. 

5. Egy támogatási kérelemnek legalább egy teljes naptári hónap alatt elıállított ipari célú 
nyers alkohol mennyiségre kell vonatkoznia. 



6. A támogatási kérelem benyújtásának legkorábbi idıpontja az adott borpiaci év október 
5-e, legkésıbbi idıpontja pedig ugyanazon borpiaci év július 5-e. 

7. Az MVH a támogatási kérelmeket a beérkezés sorrendjében bírálja el. 
A végrehajtás egyéb feltételeit a szılıfeldolgozás és a borkészítés során keletkezı 
melléktermékek támogatással történı lepárlásának feltételeirıl szóló 13/2009. (II. 27.) FVM 
rendelet tartalmazza. 
 
Eredmények: 

Típus Mennyiség 
Elıállított ipari célú nyers alkohol 

(hektoliterfok) 
A kifizetett támogatás összege 

Szılıtörköly 41 402,07 t 1 259 284,373 1 385 212,81 

Borseprı 154 373,68 hl 1 228 054,060 577 791,07 

Összesen: 2 487 338,433 1 963 003,01 

 
i) A szeszesital-piac ellátását szolgáló lepárlás a 17. cikk szerint 
A végrehajtás feltételei (megjelölve a támogatás mértékét): 
A támogatás célja a szakmai szervezetek által jelzett szeszesital-piaci kereslet kielégítéséhez 
szükséges bormennyiség biztosítása. 
A támogatás összege 1 588 euró hektáronként. Mindazonáltal az intézkedés keretében lepárolt 
borok alkoholtartalma után fizetett összeg nem haladhatja meg az 1,59 eurót 
hektoliterfokonként. 
A végrehajtás fıbb feltételei: 

1. A támogatást 2008-as évjáratú borok lepárlására lehetett igényelni. 
2. A támogatási kérelmet 2009. május 11. és 25. között kellett benyújtani. 
3. A támogatásban részesített szılıterület nagyságának meghatározásához szükséges 

iratokat (szılı származási bizonyítvány) mellékelni kellett a támogatási kérelemhez. 
4. Az MVH a támogatási kérelmeket a beérkezés sorrendjében bírálja el. 

A támogatás igénylésének egyéb feltételeit a szeszesital-piac ellátását szolgáló borlepárlás 
támogatásainak feltételeirıl szóló 60/2009. (V. 8.) FVM rendelet tartalmazza. 
 
Eredmények: 
Kifizetett kérelmek száma: 14 
Kifizetett támogatási összeg: 437 802,34 euró 
A lepárolt borok termıterületének nagysága: 347,46 ha 
 
k) Sőrített szılımust használata a 19. cikk szerint 
A végrehajtás feltételei (megjelölve a támogatás mértékét): 
A támogatás mértéke: 
Sőrített szılımust felhasználása esetén 1,699 EUR/%vol/hl, 
Finomított szılımust sőrítmény felhasználása esetén: 2,206 EUR/%vol./hl. 
 
A végrehajtás fıbb feltételei: 

1. A támogatás igénylésének elızetes feltétele, hogy a kérelmezı: 
a. a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal formanyomtatványát és 
b. a kérelmezı nevére szóló, a mővelet napját megelızı harminc napnál nem 

régebbi, a felhasznált sőrített szılımustra vagy finomított szılımust-
sőrítményre vonatkozó, a borászati hatóság által kiállított minısítési bizonylat 
másolatát 



a mővelet megkezdését megelızı második nap 12 óráig az MVH részére telefax 
útján benyújtsa. 

2. Az MVH a támogatási kérelmeket a beérkezés sorrendjében bírálja el. 
 
Eredmények: 
Kifizetett kérelmek száma: 24 
Kifizetett támogatási összeg: 611 393,32 euró 
A felhasznált sőrített szılımust mennyisége: 1 826,22 hl 
A felhasznált finomított szılımustsőrítmény mennyisége: 4 257,53 hl 
Összesen 126 539,13 hl szılımust, részben erjedt szılımust, vagy még erjedésben lévı újbor 
potenciális alkoholtartalmát növelték a támogatás felhasználásával. 
 
C. Következtetések (és adott esetben a tervezett módosítások) 
h) A 16. cikk szerinti melléktermék-lepárlás 
Az etil-alkohol piacán az elmúlt idıszakban az árak csökkenésének lehettünk tanúi. Az 
ágazati szakmai szervezet arról tájékoztatta Minisztériumunkat, hogy a jelenlegi piaci 
feltételek (azaz az árak és a melléktermék-lepárlás után járó támogatás aktuális szintje) 
veszélyeztetik a szektor rentabilitását. 
Ezúton kívánjuk emlékeztetni a Bizottságot korábbi nyilatkozatára, amelyben kinyilvánítja, 
hogy a melléktermék lepárlás maximális támogatási összegét az alkohol mindenkori piaci 
árához fogja igazítani. 
Úgy véljük, hogy a piaci folyamatok tükrében a támogatás összegének megemelése 
szükséges. 


