
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 

 

a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági 

Válságkezelő Program keretében a HORECA szektorban és a borturizmusban érintett 

bortermelők részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes 

feltételeiről 

 

A LEGFONTOSABB KÉRDÉSEK 

1. Miről szól ez a rendelet? 

Szükség van azon kis és közepes méretű borászatok támogatására, akik a saját maguk által 

megtermelt szőlőből bort állítanak elő. Ez azért kiemelten fontos, mert a legnagyobb 

bevételkiesés azokat a kis és közepes méretű borászatokat érinti, akik zömében a HORECA 

szektorba és helyben, közvetlenül a fogyasztóknak értékesítik termékeiket. 

A rendelet a támogatás igénybevételére, mértékére, a támogatási döntési eljárásra, valamint a 

kifizetésre vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza.  

2. Ki jogosult a támogatásra? 

Az a termelő jogosult a rendelet szerinti átmeneti támogatásra, aki vagy amely a borászati 

termékeinek legalább 20%-át (mennyiségben) a 2018/2019. vagy 2019/2020. borpiaci évben a 

fogyasztó részére a pincészetében, vagy a veszélyeztetett szegmens (bel- és külföldi HORECA, 

nemzetközi repülőtéren működő kiskereskedelmi egység, légitársaságok) számára értékesítette 

közvetetten vagy közvetlenül. 

3. Mi számít saját termelésű szőlőnek? 

Saját termelésű szőlőnek számít: 

- a borászat (mint vállalkozás), 

- a kapcsolt vállalkozások és  

- a közeli hozzátartozók 

által megtermelt szőlő. 

A támogatást is az e kör által használt szőlőültetvényekre lehet igényelni. 

4. Hogyan igényelhető a támogatás? 

 

1. Előszőr október 13. és 26. között el kell menni a hegybíróhoz, és igazolást kell kérni 

tőle a támogatható területnagyságról. 

 

2. Emellett összesíteni kell, hogy a 2018/2019. vagy 2019/2020. borpiaci évben (tehát 

augusztus 1. és július 31.) között közvetlenül a fogyasztónak, valamint a különböző 

veszélyeztetett szegmensekben mekkora mennyiségű borászati terméket értékesített 

(szállított ki) a borászat közvetlenül vagy közvetve (pl. kereskedőkön keresztül). Ezek az 

adatok már az október 18. és 26. között a Kincstárhoz benyújtandó támogatási kérelem 

kitöltéséhez lesznek szükségesek. 

 



 

5. Mik a határidők? 

Ennek megfelelően tehát két határidő van: 

- október 13. és 26. között kell kérelmezni a hegybírónál a támogatható területnagyság 

igazolását, 

- és október 18. és 26. között kell kitölteni a Kincstár honlapján a támogatási kérelmet. 

(FIGYELEM! Ez utóbbihoz ügyfélkapu szükséges!) 

6. Milyen vállalásokat kell tenni a jövőre nézve? 

A kérelmezőnek nem kell a jövőre nézve további vállalást tennie. 

7. Mekkora terület után nyújthat be támogatási kérelmet egy kérelmező? 

Egy kérelmező legfeljebb harminc hektár támogatható terület után nyújthat be támogatási 

kérelmet. 

8. Mekkora támogatást kaphat egy kérelmező? 

A támogatási összeg a veszélyeztetett szegmensek részére, a referencia évben történő 

értékesítés arányától függ. Az aránytól függően legfeljebb 450 ezer Ft/hektár támogatás 

kapható. Aki a bortermelési tevékenységét 2018. augusztus 1-jét követően kezdte meg, annak 

a támogatás összege 90 ezer Ft/hektár.  

 

 

 

TOVÁBBI KÉRDÉSEK 

JOGOSULTSÁG 

9. Családi borászat vagyunk: a bortermelés egy cég nevén fut, de a szőlőterületeket a 

családtagok művelik meg őstermelőként. Mi is jogosultak vagyunk a támogatásra? 

 

Igen, a rendelet értelmében támogatásra jogosult az a bortermelést végző vállalkozás, amely  

a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási 

Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel és megfelel a rendelet 3. 

paragrafusában foglalt egyéb feltételeknek. 

 

Bortermelést végző vállalkozásnak minősül az, aki az ültetvényhasználó által a 2020/2021. 

borpiaci évben használt árutermő szőlőültetvény területről származó szőlő feldolgozását és az 

abból előállított bor forgalmazását végzi. Ültetvényhasználónak minősül az is, aki a 

bortermelést végző vállalkozással kapcsolt vállalkozási viszonyban van, vagy közeli 

hozzátartozója, a lényeg az, hogy a támogatási kérelemben megjelölt árutermő szőlőültetvény 

területen szőlőtermelést végezzen.  

A támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell a kapcsolt vállalkozás 

adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító). 

 

 

 



 

10. Pályázati okokból külön cégbe kellett szerveznünk a szőlőtermelést és a bortermelést. 

A mi cégünk is jogosult a támogatásra? 

Igen, amennyiben a két cég a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került 

agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti 

támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § i) 

pontja szerinti kapcsolt vállalkozásnak minősülnek. Ebben az esetben a szőlőtermelő a 

bortermelést végző vállalkozással kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő vállalkozás, aki által 

művelt szőlőterület képezheti a kérelem alapját. 

11. 100 hl bort támogatással pároltattam le. Így is jogosult vagyok az átmeneti borászati 

támogatásra? 

Igen. A két támogatás nem függ össze, amennyiben megfelel a feltételeknek, akkor jogosult az 

átmenti támogatásra is.  

12. Támogatás alapjául szolgálhat-e olyan terület, amelynek a teljes terméséből a 

kérelmező a 2020/2021. borpiaci évben bort állított elő, de 2021-ben a terület eladásra 

került ezáltal más ültetvényhasználóhoz került át? 

Igen. Ebben az esetben a terület eladója továbbra is részesülhet támogatásban, ha vállalja, hogy 

2021. december 31-ig bortermelési tevékenységét fenntartja. A terület vevője nem részesülhet 

támogatásban a vásárolt terület vonatkozásában.  

13. Támogatás alapjául szolgálhat-e olyan terület, amelynek a teljes terméséből a 

kérelmező a 2020/2021. borpiaci évben bort állított elő, de 2021-ben a terület kivágásra 

került? 

Igen, ha a kérelmező vállalja, hogy 2021. december 31-ig bortermelési tevékenységét 

fenntartja.  

14. Támogatás alapjául szolgálhat-e olyan terület, amelynek a teljes terméséből a 

kérelmező a 2020/2021. borpiaci évben bort állított elő, de 2021-ben újratelepítéssel 

érintett az ültetvény? 

Igen. Igen, ha a kérelmező vállalja, hogy 2021. december 31-ig bortermelési tevékenységét 

fenntartja. 

15. Igényelhet- e támogatás olyan személy, aki szerkezetátalakítási támogatást igényelt? 

Igen.  

16. Amennyiben olyan személy végezte a borászati tevékenységet, aki időközben 

elhalálozott, a közeli hozzátartozó örököse igényelheti-e a mint jogutódja a HORECA 

támogatást?? 



Igen. Ez esetben jogutódlásról van szó, amelyet jogerős hagyatéki végzéssel kell igazolni. A 

hagyatéki végzés, vagy annak jogerőre emelkedésének hiányában a „vélhető” örökös nem 

részesülhet támogatásban. 

17. Ha a saját termése mellett a borász több termelőtől vásárol szőlőt és azt is feldolgozza 

akkor ezek a termelők kapcsolt vállalkozásnak számítanak-e 

Alapvetően nem. Ahhoz, hogy az érintett vállalkozás kapcsolt vállaknak legyen tekinthető, a 

vállalkozásnak meg kell felelnie a 702/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk (3) 

bekezdése szerinti valamely feltételnek, azaz, ha a vállalkozások között az alábbi kapcsolatok 

valamelyik fennáll: 

 

a) valamely vállalkozás rendelkezik a részvényesek vagy tagok szavazatainak többségével 

egy másik vállalkozásban; 

 

b) valamely vállalkozás jogosult kinevezni vagy visszahívni egy másik vállalkozás 

igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét; 

 

c) valamely vállalkozás egy másik vállalkozás felett meghatározó befolyást gyakorolhat az 

e vállalkozással kötött szerződés alapján, vagy az alapító okiratában, vagy társasági 

szerződésében meghatározott rendelkezésnek megfelelően; 

 

d) valamely vállalkozás, amely egy másik vállalkozás részvényese vagy tagja, e vállalkozás 

többi részvényesével, vagy tagjával kötött megállapodás alapján egyedül birtokolja a másik 

vállalkozásban a részvényesek, vagy tagok szavazatainak többségét. 
 
 

TOVÁBBI KÉRDÉSEK 

ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK ÉS KERESKEDŐK 

18. Jelen rendeletben mi számít a veszélyeztetett szegmensnek? 

a) Magyarország területén működő HORECA szervezet, 

b) légi személyszállítást végző személy (légitársaság), 

c) nemzetközi repülőtér területén működő kiskereskedelmi egység (pl. reptéri duty free 

áruházak), 

d) a Magyarország területén kiszerelt borászati termékek vonatkozásában a külpiaci 

HORECA szervezet. 

Be lehet számítani az ezen egységek részére közvetítőn keresztül történő termékértékesítést is. 

19. Honnan tudom, hogy a közvetítő (borkereskedő) mekkora mennyiségű boromat 

értékesítette a veszélyeztetett szegmensek részére? 

A közvetítő (borkereskedő) bármilyen praktikus módon közölheti ezt az információt a 

támogatást kérelmező borászattal. Javasoljuk (de nem kötelező!) az oldalunkról letölthető 

nyilatkozat sablon használatát magyar vagy angol nyelven. 

 



TOVÁBBI KÉRDÉSEK 

A KÉRELEM BENYÚJTÁSA, A TÁMOGATÁS KIFIZETÉSE 

20. Hol és mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmeket? 

A Magyar Államkincstárhoz elektronikusan lehet a támogatási kérelmeket benyújtani, 

ügyfélkapus azonosítást követően, az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő 

felületen 2021. október 18 – augusztus 26. között. A támogatási kérelemhez csatolni kell a 

támogatható terület hektárban, négy tizedesjegy pontossággal kifejezett nagyságára vonatkozó 

hegybírói igazolás másolatát (ez október 13-tól 26-ig igénylehető). 

21. Mire kell kiemelten ügyelni a kérelem benyújtása során? 

Egy kérelmező kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be. Ügyelni kell a kérelem szabályos 

kitöltésére, valamint arra, hogy minden dokumentumot az elektronikus űrlapkitöltő felületen 

keresztül kell benyújtani. 

22. Meddig folyósítják a támogatást? 

Legkésőbb 2021. december 31-éig. 

23. Mekkora a támogatás keretösszege? 

A támogatás keretösszege 1 milliárd 500 millió forint, amelyet a Kormány a Gazdaságvédelmi 

Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Program 

keretében biztosít. A támogatás túligénylése esetén rendelkezésre álló forrást a benyújtott 

támogatási kérelmekben foglalt jogos igények összegének arányos csökkentésével kell 

felosztani (visszaosztás). 

 

TOVÁBBI KÉRDÉSEK 

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK ÉS KÖZELI HOZZÁTARTOZÓK 

24. Kik számítanak kapcsolt vállalkozásnak? 

E támogatás tekintetében kapcsolt vállalkozásnak 702/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 

3. cikk (3) bekezdése szerinti vállalkozás minősül: 

„(3) „Kapcsolt vállalkozások”: azok a vállalkozások, amelyek között az alábbi 
kapcsolatok valamelyike fennáll: 
a) valamely vállalkozás rendelkezik a részvényesek vagy tagok szavazatainak 
többségével egy másik vállalkozásban; 
b) valamely vállalkozás jogosult kinevezni vagy visszahívni egy másik vállalkozás 
igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét; 
c) valamely vállalkozás egy másik vállalkozás felett meghatározó befolyást 
gyakorolhat az e vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az alapító okiratában 
vagy társasági szerződésében meghatározott rendelkezésnek megfelelően; 
d) valamely vállalkozás, amely egy másik vállalkozás részvényese vagy tagja, e 
vállalkozás többi részvényesével vagy tagjával kötött megállapodás alapján egyedül 



birtokolja a másik vállalkozásban a részvényesek vagy tagok szavazatainak 
többségét. 
 
A meghatározó befolyás hiányának vélelme áll fenn, ha a (2) bekezdés második 
albekezdésében felsorolt befektetők sem közvetlenül, sem közvetve nem vesznek 
részt az érintett vállalkozás irányításában, a részvénytulajdonosként őket megillető 
jogok sérelme nélkül. 
 
Azon vállalkozás vagy a (2) bekezdésben említett bármely befektető, amely egy vagy 
több másik vállalkozáson keresztül az első albekezdésben leírt kapcsolatok 
valamelyikével rendelkezik, szintén kapcsolt vállalkozásnak tekintendő. 
 
Azon vállalkozás, amely természetes személyen vagy közösen eljáró természetes 
személyek csoportján keresztül e kapcsolatok valamelyikével rendelkezik, szintén 
kapcsolt vállalkozásnak tekintendő, amennyiben tevékenységét vagy annak egy 
részét ugyanazon érintett piacon vagy szomszédos piacon végzi. 
 
„Szomszédos piac”: egy termék vagy szolgáltatás piaca, amely az érintett piachoz 
képest közvetlenül az értékesítési lánc előző vagy következő szintjén helyezkedik el.” 

25. Kik számítanak közeli hozzátartozóknak? 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pont értelmében: 

„közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a 
mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a 
testvér” 

 

Budapest, 2021. október 13. 


