ZÖLDSZÜRET – Gyakran Ismételt Kérdések
Figyelem!
Az alábbi „kérdés – válasz” összeállítás elolvasása nem mentesít a szőlőültetvényekben végzett
zöldszüretre igényelhető támogatásról szóló 22/2019. (V. 31.) AM rendelet teljes szövegének
részletes áttanulmányozásától. Az összeállítás az egyes rendeleti előírások értelmezését, illetve a
rendeletben nem szabályozott kérdések tisztázását szolgálja. Amennyiben az alábbiak, illetve a
rendelet szövege között bárminemű eltérés merülne fel, úgy minden esetben a jogszabályi szöveg a
meghatározó!
1) Mi az a zöldszüret, kötelező-e részt venni benne?
A zöldszüret célja, hogy mérsékelje a borszőlő iránti keresletnél jóval nagyobb mennyiségű
szőlőtermés piacra kerülését, ezáltal megelőzze a szüreti piaci feszültségek kialakulását.
Maga a „zöldszüret” fogalma a még éretlen állapotban lévő szőlőfürtök teljes eltávolítását,
és ennek következtében az érintett terület terméshozamának nullára való csökkentését
jelenti.
A zöldszüret elvégzése LEHETŐSÉG, és nem kötelezettség! Azt a döntést, hogy a
szőlőtermelő él-e ezzel a lehetőséggel, és ha igen, melyik fajta esetében, a termelőnek
magának kell eldöntenie. Amennyiben egy szőlőtermelőnek nincs olyan megbízható
szerződéses partnere, aki egészen bizonyosan megvásárolja majd tőle a termést valamennyi
fajta tekintetében, neki javasolható, hogy mindenképpen fontolja meg a zöldszüret esetleges
elvégzését.
A zöldszüreti támogatás ugyan csak a bevételkiesés és a költségek 50%-át fedezi, de
szabályos végrehajtás esetén a megítélt támogatás kifizetése 2019. október 15-ig –
amennyiben nagyon sok termelő végzi el a zöldszüretet, úgy legkésőbb 2019. november 15ig – garantáltan megtörténik.
2) Mikortól és meddig lehet kérelmet benyújtani a zöldszüreti támogatás iránt?
Támogatási kérelmet benyújtani kizárólag a gazdasági aktát vezető hegybíró által elvégzett
záradékolás után lehet. A kérelem záradékolását legkésőbb 2019. június 6-ig lehet kérni,
kizárólag személyes úton! A gazdasági aktát vezető hegybíró által záradékolt kérelmet
legkésőbb 2019. június 11-ig kell postán benyújtani a Magyar Államkincstárhoz, a következő
címre: Magyar Államkincstár, Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya, 1476 Budapest,
Pf. 407.
A támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár 24/2019. (VI. 1.) számú Közleményében
közzétett formanyomtatványok – 1 db Főlap, valamint egy vagy több betétlap –
felhasználásával kell elkészíteni.
3) Hogyan kell kiszámolni a várható támogatási összeget?
A zöldszüreti támogatás összegének meghatározása a támogatási kérelem egyes betétlapjain
megjelölt területek adatain alapszik az alábbiak szerint:
• a Magyar Államkincstár által a zöldszüret elvégzése után tartott helyszíni
ellenőrzésen lemért területnagyság;
• az e területről származó 2017. és 2018. évi szüreti jelentések szerinti hozam, melyet
a hegybíró igazol. E két év termésének átlaga és a támogatható terület hányadosa
adja az úgynevezett „területi referencia hozam” (TER) értékét.
• Az adott területre vonatkozó TER értékét kell összevetni a Rendelet 1. számú
mellékletében közzétett táblázat vonatkozó sorával, és a megfelelő sorban a „C”
vagy „D” oszlopban (attól függően, hogy a termelő jogosult-e kompenzációs
felárra) megjelölt összeg adja a hektáronként kifizethető támogatás maximális
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•

összegét. (Figyelemmel arra, hogy a kifizethető támogatás mértéke a zöldszüret
miatti bevételkiesés, valami a zöldszüret költségeinek legfeljebb 50%-a lehet, a „C”
és a „D” oszlopban olvasható értékek az így számított összegeket tükrözik.)
A TER kiszámítása a kárenyhítő juttatásban részesültek esetében, valamint az
aszúszemeket szüretelők esetében másként történik, annak érdekében, hogy az
alacsony hozamértékek ellenére e termelők is megfelelő kompenzációban
részesülhessenek. A támogatási összeg meghatározásakor a kompenzációs felárra
való jogosultságot is figyelembe veszi a Kincstár.

4) El lehet-e végezni a zöldszüretet gépi vagy kémiai (vegyi) módon?
Nem, kizárólag a kézzel elvégzett zöldszüret esetén jár a támogatás. A rendelet 8. § (1)
bekezdése értelmében: „A zöldszüretet a kérelmező a teljes intézkedésbe vont területen 2019. június
24. és 2019. július 10. között köteles kézi szüreteléssel elvégezni. A zöldszüret közben

levágott fürtöket az intézkedés utólagos ellenőrzésének időpontjáig az ültetvényben
kell hagyni.”

5) Hogyan jár el a Kincstár akkor, ha a keretösszeg nem lesz elegendő? Időben kapnak
e a termelők tájékoztatást, hogy ne álljanak neki a zöldszüret elvégzésének?
A támogatás keretösszege nyitott, ezért keretkimerülés az Agrárminisztériumtól kapott
tájékoztatás szerint elméletileg nem fordulhat elő. Jelenleg 8,5 millió Euró keretösszeggel
hirdette meg az intézkedést a Minisztérium.
Amennyiben a jelenlegi borpiaci évre vonatkozó pénzügyi keret kimerül, az mindössze
annyit jelent, hogy a kereten felüli igénylőknek járó jogos támogatást nem 2019. október
15-ig, hanem 2019. november 15-ig fizeti ki az Államkincstár. (Október 16-ától ugyanis az
új pénzügyi évre vonatkozó keretösszegből is fizethető zöldszüreti támogatás.)
6) Részesülhet-e támogatásban az, aki AKG-s vagy ÖKO-s?
Igen, ugyanis a rendeletnek nincs olyan előírása, ami kizárná e termelőket a zöldszüreti
támogatásból.
7) Akinek 2017-ben vagy 2018-ban volt nullás szüreti jelentése a hegyközségnél, de
nem jelentett káreseményt a kormányhivatalnál az milyen módon
számoljon? Akinek 2017-ben vagy 2018-ban volt vis maior jelentése a
kormányhivatalnál akár 100%-os, de nem jelentett nullás jelentést a Hegyközségnél
az milyen módon számoljon?
A kérelemben megjelölt területeknek a 2017., a 2018. és 2019. években is termő
státuszúaknak kellett, illetve kell lenniük. Amennyiben a termő státuszú ültetvényt a 2017.
és/vagy 2018. években káresemény érte, és emiatt az egyik évben nullás jelentést adtak le
róla, de a kárt a kormányhivatalnak nem jelentették, ott a „nem nullás év” szüreti jelentése
szerinti hozamokkal kell számolni. (Figyelem! E két év szüreti jelentései közül csak az egyik
lehet nullás!)
A Rendelet értelmében (2. § (4) bekezdés): „A területi referenciahozam kiszámításakor nem vehető
figyelembe azon év termésmennyisége, amelyben az adott területre vonatkozóan nullás szüreti jelentést adtak
le, vagy amely évre vonatkozóan minőségi borszőlőültetvény (ULT19 hasznosítási kód) vagy egyéb
borszőlőültetvény (ULT20 hasznosítási kód) kultúrák vonatkozásában az ültetvény használója
kárenyhítő juttatásban részesült. Ha az ültetvény használója a referenciaidőszak minden évében részesült
kárenyhítő juttatásban, a (3) bekezdésben meghatározottak szerinti, valamint a 2. mellékletben
meghatározott értékek közül a magasabbat kell a területi referenciahozam értékének tekinteni.”
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8) Kérelem kitöltésekor az ültetvény területnagyságához milyen területnagyságot kell
írni (a földalapúra igényelt / AKG-ra igényelt / tulajdoni lapon szereplő /
földhasználati lapon szereplő / hegyközségi nyilvántartásban szereplő területet)?
A támogatási összeg alapjául szolgáló területméretet a Magyar Államkincstár helyszíni
ellenőrzése állapítja majd meg. Olyan terület-méretet érdemes feltüntetni a betétlapokon,
ami valamely hivatalos nyilvántartásból, pl. a földhivatali nyilvántartásból származik. (Ilyen
adat hiányában megjelölhető valamely agrártámogatási eljárásban megállapított területadat
is, de tudni kell, hogy különböző támogatási eljárásoknál gyakran eltérően történik a
„jogosult területnagyság” meghatározása.) A zöldszüreti támogatás esetében a Kincstár a
támogatásban részesíthető területnagyságot a művelet elvégzését követő helyszíni
ellenőrzésen állapítja meg, a szerkezetátalakítási támogatásnál alkalmazott mérési eljárás
szerint.
9) Amennyiben többet / kevesebbet mérnek helyszíni ellenőrzéskor, mint ami a
HEGYIR nyilvántartásban szerepel, az milyen módon befolyásolja a támogatást?
A támogatási összeg a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzése alkalmával mért
területnagyságon alapul, nem a HEGYIR-ben vagy más adatbázisban szereplő adaton.
10) Amennyiben az ellenőrzésen kisebb területet mérnek, mint amit a termelő a
betétlapon megjelölt, és ezáltal a termésátlag változik, úgy az a támogatási összeget
is módosítja?
Igen, eltérés esetén módosulhat a támogatási összeg is. A rendelet meghatározza
– a támogatható területnagyság fogalmát: „a kérelem egy betétlapján megjelölt,
valamint az ellenőrzésen mért összefüggő terület nagysága közül a legkisebb, amelynek el kell
érnie a 0,2 hektárt”, valamint
– a támogatási összeg számítási módját: „A támogatás tényleges összegét a 2017. és
2018. évben (a továbbiakban: referenciaidőszak) szüretelt szőlő mennyiségének átlaga és a
támogatható területnagyság hányadosa (a továbbiakban: területi referenciahozam) alapján az
1. melléklet szerinti támogatási átalányösszeggel az 5. § (1) bekezdés szerinti betétlaponként
kell meghatározni.”
Ennek megfelelően a Kincstár figyelembe veszi a hozamszámításnál a mért
területnagyságot, azonban csak abban az esetben számol a mért területnagysággal,
amennyiben az kisebb a betétlapon megjelölt területnagyságnál, mivel a rendelet alapján a
támogatható területnagyságnak a betétlapon megjelölt területnagyság és a Kincstár által
lefolytatott helyszíni ellenőrzés során mért területnagyság közül a kisebbet kell tekinteni.
Mind a területi referenciahozam (q/ha), mind a támogatás átalányösszegének számítása
során ugyanazt a területnagyságot, a rendelet szerinti támogatható területnagyságot kell
figyelembe venni.
11) Szükséges-e a HEGYIR-ben módosítani a területnagyságot, ha a Kincstár helyszíni
ellenőrzése eltérő területnagyságot állapít meg az érintett ültetvényre vonatkozóan?
Az ellenőrzési jegyzőkönyvet a hegybíró a MÁK-tól megkapja, és indokolt esetben megteszi
a szükséges intézkedéseket.
12) Helyszínrajzot milyen módon lehet vagy kell elkészíteni? (Földhivatali térképet kell
hozzá igényelni vagy a MePAR térkép is megfelelő?)
A Magyar Államkincstár egy olyan helyszínrajzot vár el, amin a szőlőtermelő feltüntette a
kötelező tartalmi elemeket, és a rajz alkalmas arra, hogy
– annak alapján a helyszíni ellenőr kellő bizonyossággal megtalálja a területet;
– elősegítse az ellenőrzés végrehajtását.
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Ehhez felhasználható a MEPAR vagy VINGIS-térkép, de amennyiben a termelő egy jól
olvasható és értelmezhető kézi rajzot készít, az is megfelelő, nem szükséges külön térképet
igényelni a földhivataltól. A HNT közzétesz egy olyan helyszínrajz-mintát, ami alapján a
szőlőtermelő is könnyen el tudja készíteni a saját, a Kincstár elvárásainak megfelelő
helyszínrajzát.
VINGIS térkép a hegybírótól igényelhető.
13) Összeköti-e a Kincstár a zöldszüreti ellenőrzést a szerkezetátalakítási
támogatásban részesülő ültetvények esetén a beállottság vizsgálatával, vagy más
támogatási feltételek ellenőrzésével?
Ez a Kincstár döntése, de elméletileg a két ellenőrzést egyszerre elvégezheti.
14) Meg lehet-e kezdeni a zöldszüretet a közvetlenül a kérelem beadását követően?
A zöldszüret elvégzését kizárólag az alábbiak szerint szabad megkezdeni:
a) A zöldszüret elvégzésére kizárólag a 2019. június 24. és 2019. július 10. közötti
időszakban kerülhet sor!
b) A más támogatási intézkedéseknél megszokottal szemben, idő hiányában a Kincstár
nem ad ki engedélyt vagy hivatalos jóváhagyást a zöldszüret elvégzésére, így azt
a szőlőtermelőnek a saját felelősségére kell elvégeznie a fentebb megjelölt
időszakban! A zöldszüret megkezdését illetően így a szőlőtermelőt az átlagosnál jóval
nagyobb felelősség terheli. Amennyiben egy kérelem kapcsán június 17-ig nem történik
olyan helyszíni ellenőrzés, ami alátámasztja a támogatási jogosultság meglétét, úgy a
termelő csak akkor végezze el a zöldszüretet, ha egészen bizonyos abban, hogy
a Kincstár utólagos helyszíni ellenőrzése is mindent (min. 0,2 ha területnagyság,
a szakszerű művelés követelményeinek teljesülése, teljeskörű fürt-eltávolítás
stb.) rendben talál.
15) Részesülhet-e támogatásban az, akinek az ültetvény beállottsága alacsony?
Támogatásban kizárólag a termő státuszú, „szakszerűen művelt” ültetvények
részesülhetnek. A Kincstár a zöldszüret elvégzését követően 100%-os helyszíni ellenőrzést
végez, amelynek keretében minden támogatási feltétel teljesülését megvizsgálja.
16) Mennyi százalék maradhat az ültetvényen, mert véletlenül egy-egy fürt
előfordulhat, hogy marad?
A zöldszüret során a jogszabály értelmében MINDEN FÜRTÖT el kell távolítani.
Mindenki a saját felelősségére vesz részt az intézkedésben, és amennyiben eleve úgy áll a
kérdéshez, hogy „milyen mértékben térhet el a szabályoktól”, úgy azt kockáztatja, hogy sem
eladható termése, sem támogatása nem lesz.
17) Adómentes borként felhasználható mennyiséget lehet-e hagyni az ültetvényen?
Nem. A zöldszüret a termés nullára történő csökkentését jelenti.
18) Készíthető-e verzsü (vert jus) a levágott fürtökből?
Nem. Amennyiben a szőlőtermelő a zöldszüretelt ültetvény kapcsán bármilyen egyéb
bevételre vagy haszonra tesz szert, az a támogatási jogosultság elvesztését eredményezi.
19) Akinek a HEGYIR-ben egy ültetvénye van, ott benyújthat-e támogatási igényt
kisebb területnagyságra vonatkozóan (amennyiben vállalja, hogy sorban végzi el a
zöldszüretet)?
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A Rendelet 6. § (1) bekezdése értelmében: „Támogatás csak az intézkedésbe vont, HEGYIR
parcella azonosítóval rendelkező, összefüggő terület HEGYIR-ben rögzített teljes területének zöldszüretére
igényelhető.”
Tehát ha valakinek van egy 1 hektár, egybefüggő Olasz rizling ültetvénye, abban az esetben
csak a teljes 1 hektáros ültetvényre nyújthat be betétlapot.
20) Igényelhet-e zöldszüreti támogatást, aki 2018-ban, vagy 2019-ben vette át az
ültetvény használatát?
A támogatásra az ültetvény jelenlegi használója jogosult. Azok a termelők, akik 2018-ban
vagy 2019-ben vették át az ültetvény használatát, nincsenek kizárva a támogatásból, de az
ő esetükben is teljesülniük kell az ültetvényre vonatkozó minden rendeleti előírásoknak a
2017. és 2018. évekre vonatkozóan (termő státusz, szüreti jelentés, szakszerűen művelt
állapot stb.).
21) Igényelhető e zöldszüreti támogatás 2020-ban (jövőre), olyan ültetvényre, ahol nem
valósult meg a zöldszüret, de kérelmet benyújtottak rá?
A zöldszüreti támogatásról szóló rendelet erre vonatkozóan nem tartalmaz rendelkezést, az
EU szabályozás értelmében pedig ugyanazon ültetvényben két, egymást követő évben nem
végezhető zöldszüret. Erre figyelemmel, ha egy szőlőtermelő mégsem végzi a benyújtott
támogatási kérelem ellenére a zöldszüretet (a rendelet értelmében: „A kérelmező a kérelmet
egészében, vagy betétlaponként írásban visszavonhatja.”), akkor a következő évben lesz rá
lehetősége – feltéve, ha 2020-ban is lesz zöldszüreti támogatás.
22) Igényelhető-e olyan ültetvényre zöldszüreti támogatás, amely nem volt 2017-ben
termő állapotú?
Nem.
23) Mi alapján történik a termő állapot meghatározása?
A HEGYIR nyilvántartás adatai, valamint a helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján.
24) Zöldszüret elvégzése előtt le lehet-e kacsolni/csonkázni kézzel vagy géppel az
ültetvényt?
Az ültetvény művelésmódjának és a vegetációs időszaknak megfelelően lehet csonkázást
végezni. Támogatás azonban kizárólag a kézzel elvégzett zöldszüret esetén jár! A rendelet
8. § (1) bekezdése értelmében: „A zöldszüretet a kérelmező a teljes intézkedésbe vont területen 2019.
június 24. és 2019. július 10. között köteles kézi szüreteléssel elvégezni. A zöldszüret közben

levágott fürtöket az intézkedés utólagos ellenőrzésének időpontjáig az ültetvényben
kell hagyni.”

Az ültetvénynek a Kincstár zöldszüret után elvégzett helyszíni ellenőrzése során is „termő
ültetvénynek” kell minősülnie, amelyben „a művelésmódnak megfelelő metszést, a vegetációs
időszaknak megfelelő növényápolási, növényvédelmi és gyomszabályozási munkákat elvégezték”.
A zöldszüretet olyan módon kell elvégezni, hogy az ültetvény jó vegetatív állapotban
maradjon, ne járjon káros környezeti hatással vagy negatív növény-egészségügyi
következményekkel, továbbá, hogy ellenőrizhető legyen a műveletek és a tevékenységek
megfelelő végrehajtása. (Az (EU) 2016/1149 Rendelet 18. cikk szerint.)

25) Zöldszüret elvégzése előtt hajtásválogatást el lehet-e végezni?
A zöldszüreti támogatásról szóló rendelet erre vonatkozóan nem tartalmaz kifejezett
rendelkezést.
A zöldszüretet olyan módon kell elvégezni, hogy az ültetvény jó vegetatív állapotban
maradjon, ne járjon káros környezeti hatással vagy negatív növény-egészségügyi
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következményekkel, továbbá, hogy ellenőrizhető legyen a műveletek és a tevékenységek
megfelelő végrehajtása. (Az (EU) 2016/1149 Rendelet 18. cikk szerint.)
26) Egymenetben karral vagy vesszővel/hajtással együttesen el lehet e távolítani a
fürtöt? / Szálvesszővel együtt el lehet-e távolítani a fürtöket?
A vonatkozó Uniós jogszabály szerint a zöldszüretet olyan módon kell elvégezni, hogy az
ültetvény jó vegetatív állapotban maradjon, ne járjon káros környezeti hatással vagy negatív
növény-egészségügyi következményekkel, továbbá, hogy ellenőrizhető legyen a műveletek
és a tevékenységek megfelelő végrehajtása. (Az (EU) 2016/1149 Rendelet 18. cikk szerint.)
A vonatkozó jogszabályi előírások értelmében a zöldszüret „fürteltávolítást” jelent.
Kérdéses – és ezáltal kockázatos –, hogy a támogatási döntést meghozó Kincstár
elfogadhatónak ítéli-e majd a fürteltávolításon túl egyéb műveletekkel együtt elvégzett
zöldszüretet is. Az ültetvénynek mind a zöldszüret előtt, mind a zöldszüret elvégzését
követő, 100%-os mértékű helyszíni ellenőrzések során is szakszerűen művelt, termő
állapotúnak kell minősülnie – olyannak, amelyről a következő évben is megfelelő
termésmennyiség szüretelhető. A támogatási rendelet 4. § (2) bekezdése értelmében:
„Az intézkedésbe vont terület akkor tekinthető támogatásra jogosultnak, ha (…) 2019-ben a
támogatással érintett területen a művelésmódnak megfelelő metszést, a vegetációs időszaknak megfelelő
növényápolási, növényvédelmi és gyomszabályozási munkákat elvégezték.”
27) Kapnak-e értesítést a termelők, hogy megkezdhetik a zöldszüretet?
Az intézkedés végrehajtásához rendelkezésre álló idő rövid voltára tekintettel a Kincstár
nem ad ki engedélyt vagy hivatalos jóváhagyást a zöldszüret elvégzésére, azt a
szőlőtermelőnek a saját felelősségére kell azt megkezdeni és be is fejezni a 2019. június 24.
és 2019. július 10. közötti időszakban!
A jóváhagyó értesítés hiánya miatt a szőlőtermelőt az átlagosnál jóval nagyobb felelősség
terheli a zöldszüret elvégzését illetően. Amennyiben egy benyújtott kérelem kapcsán június
17-ig nem történik olyan helyszíni ellenőrzés, ami alátámasztja a támogatási jogosultság
meglétét, úgy a termelő csak akkor végezze el a zöldszüretet, ha egészen bizonyos
abban, hogy a Kincstár utólagos helyszíni ellenőrzése is mindent (min. 0,2 ha
területnagyság, a szakszerű művelés követelményeinek teljesülése, teljeskörű fürt-eltávolítás
stb.) rendben talál. Amennyiben a rendeletben előírt hegybírói helyszíni ellenőrzés
bármilyen tekintetben megkérdőjelezi az ültetvény zöldszüreti támogatásra való
jogosultságát, úgy a szőlőtermelő rendkívül nagy kockázatot vállal a zöldszüret elvégzésével!
28) Meg lehet-e kezdeni az ültetvény kivágását a zöldszüreti művelet elvégzésének
ellenőrzése előtt?
Nem, ugyanis az Uniós rendelet szerint a zöldszüretet olyan módon kell elvégezni, hogy az
ültetvény jó vegetatív állapotban maradjon, ne járjon káros környezeti hatással vagy negatív
növény-egészségügyi következményekkel, továbbá, hogy ellenőrizhető legyen a műveletek
és a tevékenységek megfelelő végrehajtása. (Az (EU) 2016/1149 Rendelet 18. cikk szerint.)
A rendeletben előírt előzetes helyszíni ellenőrzések 2019. június 17-ig lezajlanak, a
zöldszüretet ezt követően, a 2019. június 24. és 2019. július 10. közötti időszakban kell
elvégezni. A zöldszüret megfelelő módon történt elvégzését a Kincstár 2019. július 31-ig
vizsgálja meg helyszíni ellenőrizések keretében. Kizárólag ezt követően kezdhető meg az
ültetvény kivágása.
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29) Elutasításra kerül-e a teljes támogatás kérelem, amennyiben valamely ültetvényen
nem került végrehajtásra a zöldszüret?
A Kincstár a támogatási kérelmet betétlaponként (azaz összefüggő területenként) bírálja el.
Amennyiben a zöldszüret utáni helyszíni ellenőrzés azt állapítja meg, hogy egy adott
betétlapon megjelölt ültetvényen nem hajtották végre maradéktalanul a zöldszüretet, úgy a
vonatkozó támogatási igényt a Kincstár elutasítja.
Több betétlap, azaz több különálló összefüggő ültetvény esetén csak arra az összefüggő
ültetvényre vonatkozóan utasítja el a Kincstár a támogatási igényt, amelyen nem hajtották
végre maradéktalanul (vagy egyáltalán nem) a zöldszüretet.
30) Amennyiben nem végzi el a hegyközségi tag a zöldszüretet, az jár-e valamilyen
szankcióval?
A zöldszüret nem kötelezettség, hanem lehetőség: ha egy szőlőtermelő nem vesz részt az
intézkedésben azért semminemű szankció nem terheli.
Kérelmét a termelő visszavonhatja mindennemű, a zöldszüretre vonatkozó szankció nélkül.
31) Egyes fajták hajlamosak hozni másodtermést, ilyen esetben elutasításra kerül-e
zöldszüreti támogatásuk, illetve jelenthetnek-e a Hegyközségnek termést?
A zöldszüretet úgy kell elvégezni, hogy azzal az érintett ültetvény idei termése nullára
csökkenjen. Ennek megfelelően a rendelet előírja, hogy a területileg illetékes hegybírónak a
zöldszürettel érintett területek vonatkozásában nullás szüreti jelentést kell kiállítania.
32) Hogyan kell számolni a 24X-es szorzóval az aszúszemek esetében?
Aszúszüret esetén az aszúszemek mennyiségét 24-szeres szorzóval kell számolni a
termésmennyiség vonatkozásában. Pl.: ha 1 hektárnyi ültetvényről 500 kg aszúszemet
szedtek le, az 500*24 = 120 q/ha-os termésátlagnak számít.
33) Ha kárenyhítési juttatást fizettek a termelőnek a 2017-2018 évek egyikére
vonatkozóan, akkor a borrégiós referenciahozam alapján kell számolni? Nem kell
számolgatni a kárenyhítés és a referencia közötti különbséget?
A rendelet 2. § (4) bekezdése értelmében: „A területi referenciahozam kiszámításakor nem vehető
figyelembe azon év termésmennyisége, amelyben az adott területre vonatkozóan nullás szüreti jelentést adtak
le, vagy amely évre vonatkozóan minőségi borszőlőültetvény (ULT19 hasznosítási kód) vagy egyéb
borszőlőültetvény (ULT20 hasznosítási kód) kultúrák vonatkozásában az ültetvény használója
kárenyhítő juttatásban részesült. Ha az ültetvény használója a referenciaidőszak minden évében részesült
kárenyhítő juttatásban, a (3) bekezdésben meghatározottak szerinti, valamint a 2. mellékletben
meghatározott értékek közül a magasabbat kell a területi referenciahozam értékének tekinteni.” Ennek
alapján a borrégiós referenciahozammal akkor lehet számolni, ha mindkét évben történt
olyan káresemény, amely miatt a termelő kárenyhítési juttatásban részesült. Amennyiben
csak az egyik évben történt kárenyhítő juttatásra alapot adó káresemény, vagy egyéb okból
a területre nullás jelentést adtak le, úgy ezt az évet figyelmen kívül kell hagyni, és kizárólag
a másik év terméshozamával kell számolni.
Figyelem! A kárenyhítő juttatás kifizetésére a káreseményt követő évben kerül sor.
A zöldszüreti támogatásnál nem a kifizetés éve, hanem a káresemény
bekövetkeztének éve a meghatározó, azaz a 2017 évi, illetve 2018 évi káreseményeket
kell figyelembe venni!
34) Erőteljes hajtásválogatást lehet-e végezni a zöldszüreti kérelem benyújtása előtt?
A művelési munkákat úgy kell elvégezni, mintha a szőlőtermelő a „normál”, azaz
megszokott módon végezné el mind az idei, mind a következő évi szüretet. A 22/2019. (V.
31.) AM rendelet 4. § (2) bekezdése értelmében: „Az intézkedésbe vont terület akkor tekinthető
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támogatásra jogosultnak, ha (…) 2019-ben a támogatással érintett területen a művelésmódnak megfelelő
metszést, a vegetációs időszaknak megfelelő növényápolási, növényvédelmi és gyomszabályozási munkákat
elvégezték.”
35) Adózási szempontból milyen bevételnek minősül a zöldszüreti támogatás, hogyan
kell elszámolni a beérkező támogatási összeget? (Földalapú támogatáshoz
hasonlóan történik az adózási elszámolása?)
• Fiatal gazdák milyen módon számolhatják el?
E tekintetben az Agrárminisztérium álláspontja a mérvadó, miszerint a kifizetett támogatás
a termelői csoportok tagjai, valamint a fiatal gazdálkodók esetében az árbevétel részét
képezi.
• Agrár Széchenyi Kártya igénylése után is növekvő bevételt kell felmutatni, csak abban az esetben
emelhetik a hitelkeretet, számukra ez elszámolható-e?
E tekintetben az Agrár Széchenyi Kártya konstrukciót működtető KA-VOSZ álláspontja a
meghatározó. A KA-VOSZ illetékes vezetőjével a HNT megkezdte az egyeztetést, a válasz
kézhezvételét követően a HNT továbbítja azt a hegyközségi szervezetek részére.
36) A 2020-as évi kárenyhítési igénylést hogyan befolyásolja a zöldszüreti
intézkedésben való részvétel? (Potenciális termésnek vagy nullás termésnek
minősül?)
A kérdés megválaszolásához vélhetően további szabályok megállapítása szükséges a Magyar
Államkincstár részéről, továbbítottuk nekik a felvetést.
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