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A támogatáshoz kapcsolódó részletes szabályokat a 2017/2018–2019/2020 

borpiaci években igényelhető támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 

tartalmazza. 

A szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatása alatt a fajtaváltás 

(ideértve az átoltással történő fajtaváltást), a szőlőültetvények áttelepítése, 

valamint a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása 

(támberendezés felújítása) értendő. A támogatás nem igényelhető a természetes 

élettartamuk végéhez érő szőlőültetvények rendes megújítására. 

A támogatás két részből állhat, melynek kisebbik részét a termelőknek az 

intézkedés végrehajtásából fakadó bevételkiesés ellentételezése, nagyobbik 

részét pedig a szerkezetátalakítás és az átállítás költségeihez történő 

hozzájárulás teszi ki. A bevételkiesés ellentételezése pénzbeli kompenzációt 

jelent azon ültetvények esetén, amelyek kivágására a támogatás igénylését 

követően kerül sor. 

I. A támogatás igénylése 

A támogatás igénybevételének első lépése a következő években tervezett 

fajtaváltási, áttelepítési vagy támberendezés felújítási szándékról készített 

egyéni tervet benyújtása. Erre 2018. november 2-30 között van lehetőség. 

Egyéni tervet az egyéni tervben megjelölt terület használója nyújthat be. Ha az 

egyéni tervet nem az ültetvény tulajdonosa nyújtja be, vagy az ingatlanra 

vonatkozóan másnak is van bejegyzett rendelkezési joga, akkor az egyéni 

tervhez csatolni kell a használatot igazoló dokumentumot, vagy a rendelkezési 

joggal bírók beleegyező nyilatkozatát. 

Egy benyújtási időszakban egy kérelmező kizárólag egy egyéni tervet nyújthat 

be. Az egyéni tervben jelölni kell, hogy a kérelmező a tevékenységet melyik 

borpiaci évben hajtja végre. 

Az egyéni tervek tartalmát a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 

az egyes földrajzi árujelzőkhöz kapcsolódó szerkezetátalakítási terveknek való 

megfelelése szerint is értékeli. 

Az egyéni tervek benyújtására a Kincstár által rendszeresített 

formanyomtatványokat kell használni.  

II. Az egyéni tervek elbírálása 

A támogatás ellenőrzése során a Kincstár egyaránt vizsgálja az igénylés 

jogosultsági és elsőbbségi feltételeit. Előbbi a kifizetés megalapozottságát, 
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utóbbi a kérelmek rangsorolását jelenti. A benyújtott egyéni terveket a Kincstár 

2019. március 14-ig bírálja el. 

A jogosultsági feltételek a következők: 

 a kérelmező rendelkezik újratelepítési engedéllyel vagy átváltott telepítési 

engedéllyel; 

 egy használó kezelésében lévő, legalább 0,2 ha nagyságú összefüggő 

terület; 

 a műveletet az egyéni terv benyújtását megelőzően nem kezdték meg; 

 a célterület az egyéni terv benyújtását megelőző 10 borpiaci éven belül 

szerkezetátalakítási támogatásban nem részesült, vagy ezen meghatározott 

időszakot megelőzően szerkezetátalakítási és átállítási támogatás 

keretében kizárólag az ültetvény támberendezésének megújítását célzó 

támogatásban részesült; 

 a hegybíró igazolása alapján az egyéni tervben megjelölt terület termő 

ültetvénynek minősül. 

Az elsőbbségi feltételek a következők: 

 ültetvény jellemzői; 

 a kérelmező háttere; 

 a beruházással érintett terület jellemzői; 

 a beruházás egyéb jellemzői; 

 a beruházás és a helyi fejlesztési célok összhangja (kizárólag fajtaváltás és 

áttelepítés esetén); 

 integráció (kizárólag fajtaváltás és áttelepítés esetén); 

Fontos, hogy a kérelmek sorrendjét nem a benyújtás időpontja, hanem az 

elsőbbségi szempontok alapján elért pontszámok határozzák meg. 

Az elérhető maximális pontból az egyéni tervnek fajtaváltás és áttelepítés esetén 

több mint 50%-ot, támberendezés felújítása esetén több mint 85%-ot el kell 

érnie ahhoz, hogy a támogatást a kérelmező megkaphassa. Amennyiben a 

rendelkezésre álló keretet a kérelmezők túligényelnék, abban az esetben a 

magasabb pontszámot elérő kérelmek részesíthetők először támogatásban. 

Legnagyobb pontszámot a minimálisan 3500/hektáros tőszám, valamint a 

telepítéssel érintett terület legalább 200 kataszteri pontértéke jelenti. Fontos 

szempont még a telepítendő szőlőfajta (kiemelt, vagy nem kiemelt), a terület 

magasabb kataszteri pontértéke, valamint az intézkedésbe vont terület nagysága 

(előnyt élveznek a 20 hektár alatt telepíteni szándékozók). 

III. A támogatás mértéke 



A támogatás mértéke a földrajzi árujelző szerkezetátalakítási tervének való 

megfelelés esetén az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet első mellékletében 

meghatározott költségátalányok 50%-a, míg 40%, amennyiben az egyéni terv 

egyetlen szerkezetátalakítási tervnek sem felel meg. 

IV. Az intézkedés végrehajtásának megkezdése 

Fontos változás, hogy a fajtaváltást vagy az ültetvény áttelepítést, illetve a 

támberendezés javítását legkorábban az egyéni terv benyújtását követően lehet 

megkezdeni. Amennyiben a kérelemben régi ültetvény kivágását is megjelölik, 

abban az esetben az ültetvény kivágását csak annak helyszíni szemléjét követően 

lehet megkezdeni. 

Az egyéni tervben pontosan meg kell jelölni, hogy a támogatás fejében milyen 

tevékenységeket kívánnak megvalósítani. A tevékenységek elvégzése akár több 

évre is ütemezhető. A tevékenység egy borpiaci év alatt történő végrehajtása 

magában foglalja az ültetést, továbbá a teljes körű támrendszer létesítést. A két 

egymást követő borpiaci év alatt történő végrehajtása esetén az első borpiaci 

évben az ültetést, a második borpiaci évben pedig a teljes körű támrendszer 

létesítést kell megvalósítani. Az ütemezést az egyéni tervben kell részletezni. A 

támogatás igénylése is ennek alapján, a ténylegesen elvégzett és befejezett 

munkák után lehetséges. 

V. A támogatás igénylésének szabályai 

Kifizetés csak az egyéni terv benyújtásakor hatályos szerkezetátalakítási tervben 

meghatározott feltételeknek megfelelően, az egyéni terv alapján végrehajtott 

tevékenységre igényelhető.  

Kifizetés igénylésére csak igazolt származású szaporítóanyag felhasználása 

esetén van lehetőség. Az ezzel kapcsolatos dokumentumokat a kifizetés iránti 

kérelemhez kell csatolni. Az ültetvény helyszíni szemléje során ellenőrzik az 

ültetvény beállottságát is. Az ültetvény beállottságának az egy éves 

megvalósítás, valamint a két éves megvalósítás első évében el kell érnie a 90%-

ot, míg a második évében a 95%-ot. Fontos szabály, hogy kizárólag új, korábban 

nem használt alapanyagok beszerzése, valamint felhasználása támogatható. 

Az egyéni tervben szereplő tevékenység végrehajtását követően, de legkésőbb a 

jóváhagyott egyéni tervben megjelölt tevékenység végrehajtásának borpiaci évét 

követő borpiaci évben, a kifizetési kérelmet a Kincstár részére be kell nyújtani 

Erre minden évben az április 1. és június 15. közötti időszakban van lehetőség. 

A kifizetési kérelem végső benyújtási határideje 2020. június 15. 

Elutasítást eredményező hibának számít, ha a kifizetési kérelem benyújtásakor a 

kifizetés iránti kérelemben megjelölt tevékenységet még nem fejezték be, vagy 

ha a telepítés nem a telepítési engedélyben foglaltak szerint valósul meg. 
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VI. A jóváhagyott egyéni terv módosítása 

A jóváhagyott egyéni terv bármely elemének a módosítását be kell jelenteni a 

Kincstárnak. Egy összefüggő terület tekintetében kizárólag egy alkalommal 

módosítható a jóváhagyott egyéni terv. 

A Kincstár az egyéni terv módosításának jóváhagyását vagy tudomásul vételét 

követően megállapítja a módosított egyéni terv alapján igényelhető támogatás 

maximális összegét, amely nem lehet nagyobb a módosítást megelőzően 

jóváhagyott egyéni terv alapján megállapított támogatási összegnél. 

 


