
MIBEN MÁS? 

A legfontosabb eltérések  

az új borszőlő ültevények telepítéséhez nyújtott támogatás, illetve a szerkezetátalakítási támogatás között 

 

 Új borszőlő ültevények 
telepítési támogatása 

Szőlőültetvények 
szerkezetátalakításának támogatása 

Jogszabályi háttér, 
felhívás / közlemény 

 VP2-4.1.3.6-17 kódszámú felhívás 
1/2018. (II. 1.) FM rendelet 
5/2018. (II. 5.) Kincstár Közlemény 

Az információk 
elérhetősége 

https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4136-17-borszlltetvny-
telepts-tmogatsa-1 
 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-
listazo/-/tamogatas/5745891 

http://hnt.hu/magyar-jogszabalyok/ 
 
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-
/tamogatas/5-2018-ii-5-szamu-kincstar-kozlemeny 

Milyen telepítési 
engedély alapján? 

A 9/2017. (III. 6.) FM rendelet 4.-5. §-ai szerinti  
ÚJ TELEPÍTÉSI ENGEDÉLY (lásd az alábbi 1. mellékletben) 

A 9/2017. (III. 6.) FM rendelet 7. §-ában meghatározott  
ÚJRATELEPÍTÉSI ENGEDÉLY vagy a 8. §-ban meghatározott 
ÁTVÁLTOTT TELEPÍTÉSI ENGEDÉLY (lásd az alábbi 2. 

mellékletben) 
Támogatható 
minimális 
területnagyság 

0,25 ha (jogosult: a terület használója) 0,20 ha (jogosult: a terület használója) 

A támogatás formája, 
az elszámolás módja 

Utófinanszírozott támogatás, számlákkal igazolt költségek 
alapján 

Utófinanszírozott támogatás, a rendelet 1. számú 
mellékletében rögzített átalányköltség-összegeknek 
megfelelően 

A támogatás 
maximális mértéke 

Az igazolt költségek 50%-a (a Közép-magyarországi régió 
esetében 40%-a), ami fiatal gazdák, illetve kollektív 
projektek esetében +10%-kal nő.  
A támogatás összege egyéni projektnél max. 75 millió Ft, 
kollektív projekt esetében max. 150 millió Ft 

Az igazolt költségtételek esetében a költségátalányok 50%-a 
szerkezetátalakítási tervnek való megfelelés esetén, egyéb 
esetben a költségátalány 40%-a 

https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4136-17-borszlltetvny-telepts-tmogatsa-1
https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4136-17-borszlltetvny-telepts-tmogatsa-1
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/5745891
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/5745891
http://hnt.hu/magyar-jogszabalyok/
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/5-2018-ii-5-szamu-kincstar-kozlemeny
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/5-2018-ii-5-szamu-kincstar-kozlemeny


A támogatás 
keretösszege 

Tervezett összeg: 4 milliárd forint a 2018.02.15 – 
2020.08.31. közötti kérelem-benyújtási időszakra 

45 millió EUR a 2017/2018. – 2018/2019. –  2019/2020. 
borpiaci évekre együttesen, az egyes pénzügyi évekre 
kifizethető keretösszegeket a Kincstár Közleménye hirdeti ki 

A támogatásban 
részesíthető 
tevékenység 

Új borszőlő ültetvény telepítése, támrendszer kiépítése, 
vízgazdálkodási, öntözési beruházások 

− Fajtaváltás 
− Ültetvény áttelepítése 
− A magasabb minőségű termést biztosító szőlőültetvények 

esetében a termesztéstechnológiai módszerek javítása 
(azaz: új támberendezés kiépítése) 

Támogatási kérelmek 
benyújtásának 
időszaka 

2018. február 15-től 2020. augusztus 31-ig folyamatosan, 
de az Irányító Hatóság keretkimerülés esetén leállíthatja 

Egyéni tervek benyújtása: 
2018. február 15. -28. 
2018. november 2.-30. 

Támogatási kérelmek 
benyújtásának helye 

A www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén 
  

Postai úton, a Kincstár Közleményében megjelölt címre:  
Magyar Államkincstár – Piaci és Nemzeti Támogatások 
Főosztálya, 1476 Budapest Pf. 407. 

Támogatási kérelmek 
elbírálása 

A felhívásban rögzített értékelési határnapoknak 
megfelelően: a 2018. március 16-ig, majd az azt követő 
negyedéves időszakokban benyújtott kérelem-
csomagokhoz igazodva 

2018. május 18-ig, illetve 
2019. március 14-ig. 

Támogatott 
tevékenység 
megvalósítása 

A Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számítva 24 
hónapon belül, saját ütemezésnek megfelelően, de 
legalább 1, legfeljebb 4 mérföldkőhöz igazodva 

Az egyéni tervben foglaltaknak megfelelően, 1 vagy 2 borpiaci 
év alatt 

Kifizetési kérelmek 
benyújtásának 
időszaka 

Legkésőbb a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól 
számított 24. hónap utolsó napja 

A befejezett tevékenységre vonatkozóan az egyes borpiaci 
évek április 1. és június 15. közötti időszakában 

A támogatott 
ültetvény művelési 
kötelezettségének 
időszaka 

A projekt befejezésétől számítva legalább 13 év (amelynek 
első 5 évében a beállottság el kell érje a min. 90%-ot, a 
második 8 éves időszakban a min. 85%-ot) 

A támogatás kifizetésétől számított 10. borpiaci év végéig 

 

 

 

http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/


 

A tájékoztató 1. melléklete: ÚJ TELEPÍTÉSE ENGEDÉLY (a 9/2017. (III. 6.) FM rendelet 4.-5. §-ai) 

  4. § (1) A miniszter minden év február 25-ig a HNT véleményének beszerzését követően meghatározza az adott naptári évben az új telepítések számára 

engedélyezhető terület nagyságát. 

(2) A miniszter az új telepítések számára engedélyezhető terület nagyságáról minden év február 28-ig tájékoztatót tesz közzé a miniszter által vezetett 

minisztérium hivatalos lapjában és honlapján. 

(3) A HNT meghatározza és honlapján minden év március 1-ig közzéteszi – az 1. melléklet szerinti formában – a 2015/560/EU felhatalmazáson alapuló 

bizottsági rendelet II. melléklet F. pontjában meghatározott feltételnek megfelelő szőlőfajták listáját. 

(4) Borvidékenként legfeljebb három fajta szerepelhet a (3) bekezdés szerinti listán. Kiválasztani olyan fajtát lehet, amely esetében az alábbi feltételek közül 

legalább kettő teljesül: 

a) a fajta termésének felvásárlási ára az előző három borpiaci év mindegyikében meghaladta a borvidékre érvényes átlagos felvásárlási árat; 

b) a fajta az adott borvidéken növeli a termésbiztonságot, a borvidékre jellemző talaj- és éghajlati adottságokhoz jobban alkalmazkodik; 

c) a fajta a borvidék valamely oltalom alatt álló eredetmegjelölésű borászati termékének minőségi javulásához járul hozzá. 

(5) A HNT honlapján közzéteszi a (3) bekezdés szerinti listán szereplő fajták (4) bekezdésben foglalt szempontoknak való megfelelésének értékelését. 

 

  5. § (1) Az új telepítési engedély iránti kérelmet minden év április 1. és április 30. között lehet benyújtani az illetékes hegybíróhoz. 

(2) A benyújtott kérelmeket május 30-ig a HNT összesíti, és a 2015/560/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. melléklet F., G. és H. pontjának 

alkalmazásával, a 2015/561/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklet B. pontja szerinti feltételek figyelembevételével az alábbi szempontok szerint 

rangsorolja: 

a) a 2015/560/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. melléklet F. pontban meghatározott feltételnek a kérelmező akkor felel meg, ha a 

kérelemben olyan szőlőfajta telepítését jelölte meg, amely a 4. § (3) bekezdése szerinti listán szerepel; 

b) a 2015/560/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. melléklet G. pontban meghatározott feltételnek a kérelmező akkor felel meg, ha a telepítést 

olyan földterületen kívánja végrehajtani, ahol a földterület borszőlő termőhelyi kataszter pontszáma meghaladja a 2. mellékletben meghatározott borvidéki 

átlagot; 

c) a 2015/560/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. melléklet H. pontban meghatározott kisméretű üzem feltételnek a kérelmező akkor felel 

meg, ha a benyújtott földhasználati összesítő alapján a kérelmezés napján legalább 0,5 hektár, de legfeljebb 20 hektár földterülettel rendelkezik; 

d) a 2015/560/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. melléklet H. pontban meghatározott közepes méretű üzem feltételnek a kérelmező akkor 

felel meg, ha a benyújtott földhasználati összesítő alapján a kérelmezés napján 20 hektárnál több, de legfeljebb 50 hektár földterülettel rendelkezik. 

(3) A rangsor kialakítása során, amennyiben a kérelem megfelel 

a) a (2) bekezdés a) vagy b) pontjában foglalt feltételnek, 1-1 pont, 

b) a (2) bekezdés c) pontjában foglalt feltételnek, 0,6 pont, 

c) a (2) bekezdés d) pontjában foglalt feltételnek, 0,4 pont 



adható. Több feltétel együttes teljesülése esetén a pontszámokat össze kell adni. 

 

A tájékoztató 2. melléklete: ÚJRATELEPÍTÉSI ENGEDÉLY, illetve ÁTVÁLTOTT TELEPÍTÉSI ENGEDÉLY (a 9/2017. (III. 6.) FM rendelet 7. §-a, illetve 8. §-a) 

Újratelepítési engedély 
  7. § (1) Újratelepítési engedély iránti kérelmet az nyújthat be, aki borszőlőültetvényt vágott ki, és a kivágás megtörténtét a hegybíró igazolta. 

(2) Az újratelepítési engedélyt a kivágott ültetvénnyel legfeljebb megegyező nagyságú területre lehet igényelni. Az újratelepítési engedélyt ugyanabban a 
mezőgazdasági üzemben kell felhasználni, amelyben a borszőlőültetvényt kivágták. 

(3) Az újratelepítési engedély iránti kérelmet postai úton vagy személyesen a HNT által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani 
a kérelemben megjelölt, kivágott terület fekvése szerinti hegybíró részére, a kivágás időpontja szerinti borpiaci évet követő második borpiaci év végéig. 

(4) Az újratelepítési engedély iránti kérelemnek tartalmazni kell 
a) a kérelmező gazdasági akta számát, 
b) a kérelmező nevét, lakcímét, 
c) a kérelmet megalapozó, kivágott ültetvény adatait (település neve, helyrajzi szám, parcellaazonosító, területnagyság). 

(5) A kivágás alapján kérelmezhető újratelepítési engedélyt a kivágás tényének bejelentését követően a jogosult gazdasági aktájának részeként kell 
nyilvántartani. 

(6) A mezőgazdasági igazgatási szervnél családi gazdaságként nyilvántartásba vett mezőgazdasági üzem esetén a gazdálkodó család tagjainak gazdasági aktáit 
ugyanazon mezőgazdasági üzemhez tartozónak kell tekinteni. 

(7) Ugyanazon földrészleten a meglévő borszőlő ültetvénnyel legalább azonos nagyságú borszőlő telepítés esetén az újratelepítési engedély kérelmezése 
esetén a kivágás tényének bejelentése nem szükséges. 

 

Átváltott engedély 
  8. § (1) Az újratelepítési joggal rendelkező természetes személy, jogi személy az újratelepítési jog érvényességi idejének lejártáig, de legkésőbb 2020. december 31-ig 

kérelmezheti az újratelepítési jog telepítési engedélyre történő átváltását. Az újratelepítési jogtartalékból 2015. december 31-ig kiadott telepítési jog a vásárlás 

borpiaci évét követő második borpiaci év végéig érvényes. 

(2) Az átváltott telepítési engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az átváltás alapját képező újratelepítési jogról szóló határozat számát. 

(3) A nem saját jogon keletkezett újratelepítési jognak – az örökölt újratelepítési jog kivételével – engedélyre történő átváltása esetén a hegybíró csak oltalom 

alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező bor előállítására alkalmas szőlő telepítésére adhat engedélyt. 


