Április 1. és április 30. között igényelhető
az új szőlőültetvények telepítési engedélye
Az uniós szabályozás alapján a tagállamokban a növekedés éves mértéke legfeljebb az előző borpiaci évben
megállapított belföldi szőlőterület 1 százaléka lehet. Ebből adódóan azon hegyközségi tagoknak, akik telepítési
jog/jogosultság felhasználása nélkül valósítanának meg borszőlőültetvény létesítést, április 30-ig van lehetőségük
igényelni az új telepítési engedélyt.
A borszőlőültetvény telepítési engedélye iránti kérelmet április 1. és április 30. között kell benyújtani az új
telepítéssel érintett terület szerinti illetékes hegybíróhoz. A borszőlő telepítésére és kivágására vonatkozó
szabályokról szóló 9/2017. (III. 6.) FM rendelet 4. § (2) bekezdése alapján az új telepítések számára engedélyezhető
terület nagysága 2020. év vonatkozásában 654 hektár.
Kérelemhez mellékelni kell:
1. A talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalnak a talajvédelmi terv jóváhagyásáról szóló jogerős
határozatának másolatát, amely – saját gyökerű szaporítóanyag felhasználása esetén – tartalmazza az érintett
terület talaj immunitására vonatkozó rendelkezést is
2. Kérelmező használatában lévő összes földterületre vonatkozó földhasználati összesítő.
3. Közös tulajdonban lévő ingatlan esetén valamennyi tulajdonostársnak, a saját vagy közös tulajdonban lévő, de
özvegyi vagy haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan esetén a haszonélvezőnek, illetve az özvegyi joggal
rendelkező személynek teljes bizonyító erejű magánokiratban adott hozzájáruló nyilatkozata eredeti
példányban.
4. Használatot biztosító jogviszony (pl.: haszonbérlet) fennállása esetén a használatba adónak az új telepítésre
vonatkozó, teljes bizonyító erejű magánokiratban adott hozzájáruló nyilatkozatát eredeti példányban.
5. Kísérleti ültetvény esetén a kérelemhez csatolni kell a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról
szóló 56/2014. (IV. 30.) VM rendelet 2.§ szerinti a NÉBIH által kiadott termesztési alkalmassági vizsgálatra
vonatkozó engedély másolatát.
Kérelem kitöltésénél lehetősége nyílik a kérelmezőnek a telepítési feltételek vállalására, amely plusz pontokat
biztosít az esetleges túligénylés esetén bekövetkező rangsorolás elbírálásakor.
Fontos megemlíteni, hogy a borvidékre meghatározott 3 ajánlott fajta közül történő telepítésének vállalását nem
kötelező jelölni a kérelem nyomtatványon. Viszont aki a jelöléssel vállalja ezt a plusz pontért, az a telepítés során
már nem térhet el az engedélyezett 3 ajánlott fajta valamelyikének telepítésétől.
Az új telepítési engedély minden esetben 3 évig használható fel. Amennyiben az új telepítést a termelő az
engedély érvényességi idején belül nem végzi el, az engedély lejárati napjától számított két naptári éven belül
nem nyújthat be új telepítési engedély iránti kérelmet.

Részletes információk és a szükséges nyomtatványok a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának honlapján
www.hnt.hu -n és a hegyközségi irodákban érhetők el.
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Az új telepítési engedély kérelem kitöltéséhez kapcsolódó szempontok

Pannon

Felső- Pannon

FelsőMagyarország

Duna

Balaton

I. Borvidékek és a nem borvidéki területek átlagos borszőlő termőhelyi kataszteri pontértékének, valamint a
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa által 2020-ban közzétett ajánlott szőlőfajták listája borrégiós bontásban:
Átlagos
Borrégió
Borvidék neve
termőhelyi
Szőlőfajták neve
pontérték

Tokaj

Badacsonyi

300

Olasz rizling

Rózsakő

Szürkebarát

Balatonboglári

306

Chardonnay

Kékfrankos

Olasz rizling

Balaton-felvidéki

329

Cserszegi fűszeres

Kékfrankos

Olasz rizling

Balatonfüred-Csopaki

333

Kékfrankos

Olasz rizling

Szürkebarát

Nagy-Somlói

290

Furmint

Juhfark

Olasz rizling

Zalai

291

Merlot

Olasz rizling

Sauvignon blanc

Csongrádi

233

Cserszegi fűszeres

Irsai Olivér

Kékfrankos

Hajós-Bajai

227

Cabernet sauvignon

Cserszegi fűszeres

Kékfrankos

Kunsági

219

Cserszegi fűszeres

Kékfrankos

Rajnai rizling

Bükki

332

Kékfrankos

Leányka

Olasz rizling

Egri

326

Kékfrankos

Merlot

Olasz rizling

Mátrai

311

Kékfrankos

Olasz rizling

Szürkebarát

Etyek-Budai

304

Chardonnay

Irsai Olivér

Pinot noir

Móri

320

Ezerjó

Irsai Olivér

Zöld veltelíni

Neszmélyi

311

Hárslevelű

Kékfrankos

Rajnai rizling

Pannonhalmi

312

Merlot

Rajnai rizling

Sauvignon blanc

Soproni

324

Blauburger

Kékfrankos

Zweigelt

Pécsi

310

Cirfandli

Irsai Olivér

Kékfrankos

Szekszárdi

296

Chardonnay

Kékfrankos

Merlot

Tolnai

296

Irsai Olivér

Kékfrankos

Zöld veltelíni

Villányi

293

Cabernet franc

Kékfrankos

Syrah

Tokaji

327

Furmint

Hárslevelű

Sárga muskotály

274

Cserszegi fűszeres

Kékfrankos

Olasz rizling

Nem borvidéki területek

forrás: a borszőlő telepítésére és kivágására vonatkozó szabályokról szóló 9/2017. (III. 6.) FM rendelet 2. melléklet, valamint
http://www.hnt.hu/magyar-jogszabalyok/tajekoztatok/

II. Üzemméret:
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.
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.
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Új telepítési engedély iránti kérelem elbírálása:
A borszőlőültetvény telepítési engedélye iránti kérelmet április 1. és április 30. között kell benyújtani az új
telepítéssel érintett terület szerinti illetékes hegybíróhoz. A benyújtási időszak kezdete előtt és a benyújtási időszak
vége után benyújtott kérelmek érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. Telepítési engedély kizárólag borszőlő
termőhelyi kataszterben nyilvántartott ingatlan vonatkozásában állítható ki. Termőhelyi kataszteri besorolásról az
illetékes hegyközségeknél tudnak felvilágosítást adni.
Amennyiben a beérkezett kérelmek alapján igényelt területek összesített nagysága nem haladja meg a
földművelésügyi miniszter által meghirdetett engedélyezhető összterületet, akkor a hegyközségi tagok a hiánytalanul
előterjesztett kérelem esetén automatikusan megkapják az új telepítési engedélyt.
Túligénylés esetén a borszőlő telepítésére és kivágására vonatkozó szabályokról szóló 9/2017. (III. 6.) FM
rendelet alapján rangsorolással döntenek az engedélyezési kérelmekről, a pontszámok csökkenő sorrendjében
rangsorol a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (továbbiakban: HNT).
A benyújtási határidőt követően május 31-ig a beérkezett igényeket összesíti a HNT, túligénylés esetén
a rendeletben meghatározott módon a kérelmeket pontozza és rangsorolja. Addig a pontszámig fogadhatók el
a kérelmek, ameddig az igényelt területek nagysága összesítve eléri a maximálisan engedélyezhető hektárt. A
legmagasabb pontszámokat elérők megkapják a teljes igényelt területre az engedélyt, az alacsonyabb
ponthatárt elérő termelők pedig az igényelt területek nagyságához képest arányosan csökkentett területre
kapják meg azt. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a legalacsonyabb pontokkal rendelkezők már nem kapnak
telepítési engedélyt.
Telepítési feltételek vállalására:
Kérelem kitöltésénél lehetősége nyílik a kérelmezőnek a telepítési feltételek vállalására, amely plusz
pontokat biztosít az esetleges túligénylés esetén bekövetkező rangsorolás elbírálásakor.
I. A kérelmező a bírálat során 1 pontot kap, ha azon három borszőlő fajta közül választ, melyet a borvidékek a
piaci viszonyok és minőségfejlesztési szempontjaik szerint határoztak meg. Borvidéki bontásban a 3 ajánlott fajta
listája elérhető a HNT honlapján a http://www.hnt.hu/tagjainknak/tajekoztatok/ linkre kattintva. A borvidékre
meghatározott 3 fajta valamelyikének telepítésének vállalását nem kötelező jelölni a kérelem nyomtatványon, de aki
vállalja a plusz pontért, az a telepítés során már nem térhet el az engedélyezett 3 ajánlott fajta valamelyikének
telepítésétől.
II. További 1 pont jár azoknak a termelőknek, akik telepítésüket a borvidéki átlagon felüli adottsággal bíró
földterületen végzik el. A Borvidékek és a nem borvidéki területek átlagos borszőlő termőhelyi kataszteri
pontértékét a 9/2017. (III. 6.) FM rendelet 2. melléklete tartalmazza.
III. A kis- és közepes vállalkozások is plusz pontra jogosultak a bírálat folyamán.
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. (a bírálat során 0,6 pont
kap)
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. (a bírálat során 0,4 pont
kap)
A benyújtott kérelmeket május 30-ig a HNT összesíti, a hatályos jogszabályban meghatározott pontszámítási
módszerekkel kiszámítja a jelentkezők pontjait és rangsorolja a pályázatokat.
Budapest, 2020
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