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A. Átfogó értékelés: 
 
A nemzeti támogatási program támogatásai a 2010/2011. borpiaci év során elősegítették a 
magyar szőlő-bor szektor versenyképességének javítását. 
 
A támogatások túlnyomó többsége (90,36%-a) a termelés szerkezetének megújítását szolgálta 
a szőlő szerkezetátalakítás és -átállítás intézkedésen keresztül. További 4,46%-ot fordítottunk 
a beruházások támogatására. A keret 3,18%-a szolgálta a melléktermékek ellenőrzés melletti 
kivonásának egy eszközét: a lepárlás támogatását. A keret fennmaradó 1,99%-át a borok 
alkoholtartalom-növelésének támogatására fordítottuk. 
 
Magyarország a számára előirányzott keretet 99,99%-ban használta fel (23 806 723,83 euró a 
23 809 000 euróból). A hatékony és minél teljesebb felhasználást nagyban segítette a kisebb 
módosításokat, átcsoportosításokat rugalmasan kezelő jogszabályi háttér és bizottsági 
gyakorlat. 
 
 
B. A javasolt intézkedések végrehajtásának feltételei és eredményei 
 
c) Szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállítása a 11. cikk szerint 
 
A végrehajtás feltételei: 
1. A támogatott tevékenységek:  

a. fajtaváltás, ideértve az átoltással történő fajtaváltást is, 
b. a szőlőültetvények áttelepítése, 
c. a szőlőültetvény támrendszerének létesítése, 
d. a szőlőültetvény támrendszerének korszerűsítése (a 2010. pénzügyi évből áthozott 

kérelmek esetében). 
2. A kérelmeket 2011. február 21. és 2011. április 30. között lehetett benyújtani. 
3. A támogatás igényléséhez borvidéki tervet, illetve ennek megfelelő egyéni tervet kellett 

készíteni. 



4. A támogatás összege: 
I. ütem: a 2010. pénzügyi évről áthozott kérelmek. 

a. Hektáronkénti támogatási összegek – fajtaváltás 

Művelet megnevezése 

Igénybe vehető maximális 
támogatási összegek 75%-os 

támogatási szint esetében 
(Ft/ha) 

Igénybe vehető maximális 
támogatási összegek 50%-os 

támogatási szint esetében 
(Ft/ha) 

erózióvédelem* 180 000 120 000 

régi ültetvény felszámolása 150 000 100 000 

ültetési munkák elvégzése (gyökeres oltvány, 
5000 tő/ha tőszám alatt) 

1 710 000 1 140 000 

ültetési munkák elvégzése (gyökeres oltvány, 
5000 tő/ha tőszám és a felett) 

1 980 000 1 320 000 

ültetési munkák elvégzése (gyökeres dugvány, 
5000 tő/ha tőszám alatt) 

1 335 000 890 000 

ültetési munkák elvégzése (gyökeres dugvány, 
5000 tő/ha tőszám és a felett) 

1 530 000 1 020 000 

átoltási munkák elvégzése (5000 tő/ha tőszám 
alatt) 

750 000 500 000 

átoltási munkák elvégzése (5000 tő/ha tőszám 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 

* A művelet költségei kizárólag átlagosan 3%-nál nagyobb lejtésű terület esetén számolhatók el.  
** Két borpiaci év alatt történő végrehajtás esetén az első borpiaci évben nem számolható el. 

 
b. Hektáronkénti támogatási összegek – ültetvény áttelepítése 

Művelet megnevezése 

Igénybe vehető maximális 
támogatási összegek 75%-os 

támogatási szint esetében 
(Ft/ha) 

Igénybe vehető maximális 
támogatási összegek 50%-os 

támogatási szint esetében 
(Ft/ha) 

erózióvédelem* 180 000 120 000 

régi ültetvény felszámolása** 150 000 100 000 

ültetési munkák elvégzése (gyökeres oltvány,  
5000 tő/ha tőszám alatt) 

1 710 000 1 140 000 

ültetési munkák elvégzése (gyökeres oltvány,  
5000 tő/ha tőszám és a felett) 

1 980 000 1 320 000 

ültetési munkák elvégzése (gyökeres dugvány,  
5000 tő/ha tőszám alatt) 

1 335 000 890 000 

ültetési munkák elvégzése (gyökeres dugvány,  
5000 tő/ha tőszám és a felett) 

1 530 000 1 020 000 

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 

* A művelet költségei kizárólag átlagosan 3%-nál nagyobb lejtésű terület esetén számolhatók el. 
** Vásárolt újratelepítési jog esetén a művelet költségei nem számolhatók el. 
*** Két borpiaci év alatt történő végrehajtás esetén az első borpiaci évben nem számolható el. 

 



c. Hektáronkénti támogatási összegek – ültetvény támrendszerének létesítése 
  

Művelet megnevezése 
 Igénybe vehető 

maximális támogatási 
összegek 75%-os 

támogatási szint esetében 
(Ft/ha) 

Igénybe vehető maximális 
támogatási összegek 50%-

os támogatási szint 
esetében (Ft/ha) 

Tőkepótlás 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 

 
d. Hektáronkénti támogatási összegek – ültetvény támrendszerének 

korszerűsítése 
  

Művelet megnevezése 
 Igénybe vehető 

maximális támogatási 
összegek 75%-os 

támogatási szint esetében 
(Ft/ha) 

Igénybe vehető maximális 
támogatási összegek 50%-

os támogatási szint 
esetében (Ft/ha) 

Régi támrendszer elemeinek bontása  90 000  60 000 

Tőkepótlás elvégzése  135 000  90 000 

Támrendszer korszerűsítés elvégzése  450 000  300 000 
 
 
II. ütem: új kérelmek. 

a. Hektáronkénti támogatási összegek fajtaváltás tevékenység esetében 
i. Támogatási összeg műveletenként (legalább 5% átlagos lejtés) 

A művelet megnevezése 
A szaporító- 

anyag kategóriája 

Igénybe vehető 
maximális 
támogatási 

összegek 75%-os 
támogatási szint 

esetében 
(Ft/ha) 

Igénybe vehető 
maximális 
támogatási 

összegek 50%-os 
támogatási szint 

esetében 
(Ft/ha) 

ültetési 
munkák 
elvégzése 

oltvány 

5000 tő/ha és a felett 

bázis 2 310 000 1 540 000 

certifikált 2 194 500 1 463 000 

standard 1 963 500 1 309 000 

5000 tő/ha alatt 

bázis 2 040 000 1 360 000 

certifikált 1 938 000 1 292 000 

standard 1 734 000 1 156 000 

dugvány 

5000 tő/ha és a felett 

bázis 1 860 000 1 240 000 

certifikált 1 767 000 1 178 000 

standard 1 581 000 1 054 000 

5000 tő/ha alatt 

bázis 1 665 000 1 110 000 

certifikált 1 581 750 1 054 500 

standard 1 415 250 943 500 

támrendszer létesítés 
elvégzése egyes 
függöny és fejművelés 
kivételével 

2,5 m átlagos sortávolság felett 1 125 000  750 000 

2,5 m átlagos sortávolság és az alatt 
1 350 000 900 000  

támrendszer létesítés elvégzése egyes függöny és fejművelés 
esetén 

900 000 600 000 

 



ii.  Támogatási összeg műveletenként (5% átlagos lejtés alatt) 

A művelet megnevezése 
A szaporító- 

anyag kategóriája 

Igénybe vehető 
maximális 
támogatási 

összegek 75%-os 
támogatási szint 

esetében 
(Ft/ha) 

Igénybe vehető 
maximális 
támogatási 

összegek 50%-os 
támogatási szint 

esetében 
(Ft/ha) 

ültetési 
munkák 
elvégzése 

Oltvány 

5000 tő/ha és a felett 

bázis 2 130 000 1 420 000 

certifikált 2 023 500 1 349 000 

standard 1 810 500 1 207 000 

5000 tő/ha alatt 

bázis 1 860 000 1 240 000 

certifikált 1 767 000 1 178 000 

standard 1 581 000 1 054 000 

dugvány 

5000 tő/ha és a felett 

bázis 1 680 000 1 120 000 

certifikált 1 596 000 1 064 000 

standard 1 428 000 952 000 

5000 tő/ha alatt 

bázis 1 485 000 990 000 

certifikált 1 410 750 940 500 

standard 1 262 250 841 500 

támrendszer létesítés 
elvégzése egyes 
függöny és fejművelés 
kivételével 

2,5 m átlagos sortávolság felett 1 125 000 750 000 

2,5 m átlagos sortávolság és az alatt 
1 350 000  900 000 

támrendszer létesítés elvégzése egyes függöny és fejművelés 
esetén 

900 000 600 000 

 
b. Hektáronkénti támogatási összegek – ültetvény áttelepítése 

i. Támogatási összeg műveletenként (legalább 5% átlagos lejtés) 

A művelet megnevezése 
A szaporító- 

anyag kategóriája 

Igénybe vehető 
maximális 
támogatási 

összegek 75%-os 
támogatási szint 

esetében 
(Ft/ha) 

Igénybe vehető 
maximális 
támogatási 

összegek 50%-os 
támogatási szint 

esetében 
(Ft/ha) 

ültetési 
munkák 
elvégzése 

Oltvány 

5000 tő/ha és a felett 

bázis 2 160 000 1 440 000 

certifikált 2 052 000 1 368 000 

standard 1 836 000 1 224 000 

5000 tő/ha alatt 

bázis 1 890 000 1 260 000 

certifikált 1 795 500 1 197 000 

standard 1 606 500 1 071 000 

dugvány 

5000 tő/ha és a felett 

bázis 1 710 000 1 140 000 

certifikált 1 624 500 1 083 000 

standard 1 453 500 969 000 

5000 tő/ha alatt 

bázis 1 515 000 1 010 000 

certifikált 1 439 250 959 500 

standard 1 287 750 858 500 

támrendszer létesítés 
elvégzése egyes 
függöny és fejművelés 
kivételével 

2,5 m átlagos sortávolság felett 1 125 000 750 000 

2,5 m átlagos sortávolság és az alatt 
1 350 000 900 000 

támrendszer létesítés elvégzése egyes függöny és fejművelés 
esetén 

900 000 600 000 



 
ii.  Támogatási összeg műveletenként (5% átlagos lejtés alatt) 

A művelet megnevezése 
A szaporító- 

anyag kategóriája 

Igénybe vehető 
maximális 
támogatási 

összegek 75%-os 
támogatási szint 

esetében 
(Ft/ha) 

Igénybe vehető 
maximális 
támogatási 

összegek 50%-os 
támogatási szint 

esetében 
(Ft/ha) 

ültetési 
munkák 
elvégzése 

Oltvány 

5000 tő/ha és a felett 

bázis 1 980 000 1 320 000 

certifikált 1 881 000 1 254 000 

standard 1 683 000 1 122 000 

5000 tő/ha alatt 

bázis 1 710 000 1 140 000 

certifikált 1 624 500 1 083 000 

standard 1 453 500 969 000 

dugvány 

5000 tő/ha és a felett 

bázis 1 530 000 1 020 000 

certifikált 1 453 500 969 000 

standard 1 300 500 867 000 

5000 tő/ha alatt 

bázis 1 335 000 890 000 

certifikált 1 268 250 845 500 

standard 1 134 750 756 500 

támrendszer létesítés 
elvégzése egyes 
függöny és fejművelés 
kivételével 

2,5 m átlagos sortávolság felett 1 125 000 750 000 

2,5 m átlagos sortávolság és az alatt 
1 350 000 900 000 

támrendszer létesítés elvégzése egyes függöny és fejművelés 
esetén* 

900 000 600 000 

 
c. Hektáronkénti támogatási összegek – ültetvény támrendszerének létesítése 

A művelet megnevezése 

Igénybe vehető 
maximális 
támogatási 

összegek 75%-os 
támogatási szint 

esetében 
(Ft/ha) 

Igénybe vehető 
maximális 
támogatási 

összegek 50%-os 
támogatási szint 

esetében 
(Ft/ha) 

tőkepótlás elvégzése 210 000 140 000 

támrendszer létesítés elvégzése egyes függöny és fejművelés 
kivételével (2,5 m átlagos sortávolság felett) 

1 125 000 750 000 

Támrendszer létesítés elvégzése egyes függöny és fejművelés 
kivételével (2,5 m átlagos sortávolság és az alatt) 

1 350 000 900 000 

támrendszer létesítés elvégzése egyes függöny és fejművelés 
esetén 

900 000 600 000 

 
5. Az MVH a támogatási kérelmeket a beérkezés sorrendjében bírálta el. Értelemszerűen 

előnyt élveztek a 2010. pénzügyi év folyamán benyújtott kérelmek. 
 
A támogatás igénylésével kapcsolatos egyéb feltételeket a szőlőültetvények 
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 558 802,7966 8 090 926,80 
Ültetvény áttelepítése 659 1 037,8140 9 008 254,36 
Ültetvény támrendszerének 
létesítése 

685 1 026,5091 4 321 806,25 

Ültetvény támrendszerének 
korszerűsítése 

24 39,1133 90 028,29 

Összesen: 1926 2906,2330 21 511 015,70 

 
g) Vállalkozásokba történő beruházások a 15. cikk szerint 
A végrehajtás feltételei: 

1. A támogatás igénylésének feltételei:  
a. támogatás kizárólag olyan új gép vásárlásához volt nyújtható, amely javítja a 

vállalkozás összteljesítményét 
b. támogatás csak a gépkatalógusban szereplő, a kérelmező 100%-os 

tulajdonában álló, 2 évnél nem idősebb berendezésre, gépre volt igényelhető 
2. A kérelmeket 2010. október 25. és 2011. március 31. között lehetett benyújtani. 
3. A támogatás összege: 

a. az egy kérelmező által igényelhető támogatási összeg legalább 1 000 000 Ft, 
legfeljebb 400 000 000 Ft lehetett. 

b. a támogatási intenzitás KKV esetében 30%, nagyvállalat esetében 20% volt. 
 
Eredmények: 
Kifizetett kérelmek száma: 46 
Kifizetett támogatási összeg: 1 062 870,13 euró 
A támogatott beruházások értéke: 3 542 900,43 
 
Állami támogatás: nem volt 
 
h) A 16. cikk szerinti melléktermék-lepárlás 
A végrehajtás feltételei (megjelölve a támogatás mértékét): 
A támogatás mértéke: 
Szőlőtörkölyből lepárolt nyersalkohol esetén: 1,1 EUR/%vol./hl; 
Borseprőből lepárolt nyersalkohol esetén: 0,5 EUR/%vol./hl. 
A végrehajtás főbb feltételei: 

1. A támogatást csak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által a 123/2008. 
FVM rendelet 17. § (1) bekezdése szerint jóváhagyott lepárlóüzem igényelhette, 
amely borászati melléktermékből ipari célú nyers alkoholt állít elő. 

2. Támogatás a 123/2008. FVM rendelet 10. §-a szerint átvett borászati 
melléktermékekből, illetve a 123/2008. FVM rendelet 3. § (4) és (5) bekezdése alapján 
leadott borból (a továbbiakban: bor) lepárlással előállított ipari célú nyers alkohol 
mennyisége alapján volt igényelhető. 

3. Nem lehetett igényelni támogatást 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 időszakra 
vonatkozó támogatási kérelem alapján volt jogosult támogatásra. 



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

6. A támogatási kérelem benyújtásának legkorábbi időpontja az adott borpiaci év október 
5-e, legkésőbbi időpontja pedig ugyanazon borpiaci év július 5-e volt. 

7. Az MVH a támogatási kérelmeket a beérkezés sorrendjében bírálta el. 
A végrehajtás egyéb feltételeit a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező 
melléktermékek támogatással történő lepárlásának feltételeiről szóló 13/2009. (II. 27.) FVM 
rendelet tartalmazza. 
 
Eredmények: 

Típus Mennyiség 
Előállított ipari célú nyers alkohol 

(hektoliterfok) 
A kifizetett támogatás összege 

(euró) 

Szőlőtörköly 16 635 t 471 924,72 519 117,19 

Borseprő 63 324 hl 472 523,04 236 261,52 

Bor* 601,4 hl 5 418 2 708,99 

Összesen: 949 865,76 758 087,70 

* A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonására vonatkozó 
kötelezettségről szóló 123/2008. (IX. 16.) FVM rendelet 3. § (4) és (5) bekezdés nyomán a 
kivont mellékterméknek az adott borpiaci évben megtermelt bor alkoholtartalmához képest 
megállapított minimális alkoholtartalmának biztosítása érdekében leadott bor. 
 
k) Sűrített szőlőmust használata a 19. cikk szerint 
A végrehajtás feltételei (megjelölve a támogatás mértékét): 
A támogatás mértéke: 
Sűrített szőlőmust felhasználása esetén 1,699 EUR/%vol/hl, 
Finomított szőlőmust sűrítmény felhasználása esetén: 2,206 EUR/%vol./hl. 
 
A végrehajtás főbb feltételei: 

1. A támogatás igénylésének előzetes feltétele volt, hogy a kérelmező: 
a. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal formanyomtatványát és 
b. a kérelmező nevére szóló, a művelet napját megelőző harminc napnál nem 

régebbi, a felhasznált sűrített szőlőmustra vagy finomított szőlőmust-
sűrítményre vonatkozó, a borászati hatóság által kiállított minősítési bizonylat 
másolatát 

a művelet megkezdését megelőző második nap 12 óráig az MVH részére telefax 
útján benyújtsa. 

2. Az MVH a támogatási kérelmeket a beérkezés sorrendjében bírálta el. 
 
Eredmények: 
Kifizetett kérelmek száma: 15 
Kifizetett támogatási összeg: 474 750,30 euró 
A felhasznált sűrített szőlőmust mennyisége: 0 hl 
A felhasznált finomított szőlőmustsűrítmény mennyisége: 4 116,51 hl 
Összesen 130 695,74 hl szőlőmust, részben erjedt szőlőmust, vagy még erjedésben lévő újbor 
potenciális alkoholtartalmát növelték a támogatás felhasználásával. 
 



C. Következtetések (és adott esetben a tervezett módosítások) 
 
Beruházás: 
Javasoljuk az „egyszerű pótló beruházás” kifejezés egyértelmű meghatározását az 
555/2008/EK bizottsági rendelet 17. cikkében. 
 
Promóció: 
Meggyőződésünk, hogy a promóció támogatására fordított források felhasználása sokkal 
hatásosabb és hatékonyabb lehetne, amennyiben azokat az EU belpiacán folytatott 
tevékenységek finanszírozására is fel lehetne használni. 


