
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. 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. 

Fontos, hogy az elmúlt 3 szüret átlagában a borászat által feldolgozott szőlő több mint 50%-

ának saját termelésűnek kell lennie. 

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 augusztus 3. és 10. között el kell menni a hegybíróhoz, és igazolást kell kérni 

tőle a támogatható területnagyságról. 

 

2. Emellett összesíteni kell, hogy a 2018/2019. borpiaci évben (tehát 2018. augusztus 1. és 

2019. július 31.) között a különböző veszélyeztetett szegmensekben mekkora 

mennyiségű borászati terméket szállított ki a borászat közvetlenül vagy közvetve (pl. 

kereskedőkön keresztül). Ezek az adatok már az augusztus 10. és 24. között a 

Kincstárhoz benyújtandó támogatási kérelem kitöltéséhez lesznek szükségesek. 

 



5. Mik a határidők? 

Ennek megfelelően tehát két határidő van: 

- augusztus 3. és 10. között kell kérelmezni a hegybírónál a támogatható területnagyság 

igazolását, 

- és augusztus 10. és 24. között kell kitölteni a Kincstár honlapján a támogatási kérelmet. 

(FIGYELEM! Ez utóbbihoz ügyfélkapu szükséges!) 

6. Milyen vállalásokat kell tenni a jövőre nézve? 

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a támogatási kérelemben megjelölt nagyságú 

szőlőültetvény területen legfeljebb 90 mázsa/hektár hozammal szüretel szőlőt a 2020-ban, és 

abból a kérelmező bort állít elő. 

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 120 és 600 ezer Ft/hektár között alakul, annak függvényében, hogy a 

referenciaidőszak során mekkora volt a veszélyeztetett szegmensek aránya az értékesítés 

volumenében.  

 

 

 

TOVÁBBI KÉRDÉSEK 

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. 

 

Bortermelő vállalkozásnak minősül az, aki a szőlőtermelő által a 2019/2020. borpiaci évben 

használt árutermő szőlőültetvény területről származó szőlő feldolgozását és az abból előállított 

bor forgalmazását végzi. Szőlőtermelőnek minősül az is, aki a bortermelést végző 

vállalkozással kapcsolt vállalkozási viszonyban van, 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 megfelel a feltételeknek a bortermelést végző vállalkozás. A támogatási 

kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell a 20/2020. (VI.19.) AM rendelet hatálya 

alá nem tartozó támogatási program, vagy egyedi támogatás alapján általa és a vele kapcsolt 

vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti 

támogatás összegéről euróban kifejezve. 

Amennyiben vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül, akkor nyilatkoznia kell a kapcsolt 

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

11. 20 hektár szőlőt művelek, a termést magam dolgozom fel, és a borom mintegy felét 

otthon értékesítem borturistáknak. Az idén sajnos 2 hektárra zöldszüreti támogatást 

kellett igényelnem, a zöldszüretet elvégeztem, és be is jelentettem július 21-ig. Jogosult 

vagyok az átmeneti borászati támogatásra? 

Igen, a zöldszüret által nem érintett 18 hektáron, amennyiben a borászati termékeinek legalább 

20%-át (mennyiségben) a 2018/2019. 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. 

Ebben az esetben is érvényes az a vállalás, miszerint a támogatási kérelemben megjelölt 

nagyságú árutermő szőlőültetvény területen legfeljebb 90 mázsa/hektár hozammal szüretel 

szőlőt a 2020-ban, és abból a kérelmező saját maga bort állít elő. 

12. Szeretnék 100 hl bort támogatással lepároltatni. 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.  

13. Jelen rendeletben mi számít a veszélyeztetett szegmensnek? 

A HORECA szervezet, légi személyszállítást végző személy, nemzetközi repülőtér területén 

működő kiskereskedelmi egység, valamint a Magyarország területén kiszerelt borászati 

termékek vonatkozásában a külpiaci HORECA szervezet. Ide számít az ezen egységek részére 

közvetítőn keresztül történő termékértékesítés is. 

14. 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 2020. augusztus 10 – augusztus 24. között. A támogatási kérelemhez csatolni kell a 

támogatható terület hektárban, négy tizedesjegy pontossággal kifejezett nagyságára vonatkozó 

hegybírói igazolás másolatát (ez augusztus 3-tól 10-ig igénylehető). 

 

 

 



15. 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. 

16. Meddig folyósítják a támogatást? 

Legkésőbb 2020. december 31-éig. 

17. Mekkora a támogatás keretösszege? 

A támogatás keretösszege 1 milliárd 800 millió forint, amelyet a Kormány a Gazdaságvédelmi 

Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Program 

keretében biztosít.  

 


