A szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető támogatás
Támogatás igényelhető a szőlőültetvényekben végzett zöldszüret keretében a szőlőfürtök
tőkéről történő közvetlen eltávolítási költségére, valamint az eltávolításból adódó
bevételkiesésre.
1. Mi a zöldszüret?
A zöldszüret a még éretlen állapotban lévő szőlőfürtök teljes eltávolítását, és ennek
következtében az érintett terület terméshozamának nullára való csökkentését jelenti.
2. Kik igényelhetik a támogatást?
A támogatást minden olyan szőlősgazda igénybe veheti, aki hegyközségi tagsággal rendelkezik,
vagy nem borvidéki településen van szőlőterülete, de szőlőtermelőként tartja nyilván a
hegybíró. Feltétel, hogy a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségeinek tegyen
eleget, és ne legyen járuléktartozása a hegyközség felé.
Támogatásra a magyarországi szőlőterülete után az a hegyközségi tag, vagy adatszolgáltatásra
kötelezett jogosult, aki szőlővel beültetett területének jogszerű használója.
3. Mely szőlőterület vonható be a zöldszüreti intézkedésbe?
A területnek rendelkeznie kell a 2017. és 2018. évekre vonatkozóan szüreti jelentéssel,
amelyekből legalább egy nem nullás szüreti jelentés. Feltétel még, hogy az ültetvény műveltnek
minősüljön. A szakszerű művelésre vonatkozó követelmények teljesülését a helyszínen is
ellenőrzik a támogatás feltételeinek vizsgálata során.
4. Mikortól, meddig és hogyan igényelhető a zöldszüreti támogatás?
A támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár (Kincstár) részére kell benyújtani az
általuk rendszeresített és honlapjukon közzétett közleményben meghatározott módon 2019.
június 11-ig. A határidő jogvesztő, és a kérelem hiánypótlására sincs lehetőség.
A kérelem egy főlapból, továbbá egy vagy több betétlapból áll. Egy betétlap egy összefüggő
területre vonatkozhat. Az összefüggő terület az a kérelmező használatában lévő, akár több
helyrajzi számon nyilvántartott terület, amelyet zöldszürettel nem érintett terület – kivéve út,
csatorna, árok – vagy más gazdálkodó használatában álló terület nem szakít meg. Az összefüggő
területnek el kell érnie a 0,2 hektárt.
A gazdasági aktát vezető hegybíró a betétlapot záradékkal látja el, amennyiben a szőlőtermelő
legkésőbb június 6-ig személyesen megkeresi őt. (Ez a határidő szintén jogvesztő!) A
gazdasági aktát vezető hegybíró e záradékkal igazolja a 2017-ben és 2018-ban szüretelt
szőlőmennyiséget, a szőlőterület nagyságát, valamint a kérelmezőre vonatkozó feltételek
teljesülését. Fontos, hogy a kötelező záradékoltatás hiányában a Kincstár elutasítja a
kérelmet! A záradékolt kérelmek egy része esetében véletlenszerű kiválasztás alapján, másik
része esetében kockázatelemzés alapján a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa helyszíni ellenőrzést
is végez, amely ellenőrzés mindenekelőtt a szakszerű művelésre vonatkozó követelmények
teljesülését vizsgálja.

5. Mekkora a támogatás mértéke?
A támogatás az egyes betétlapokon megjelölt, a Kincstár által végzett helyszíni ellenőrzésen
lemért területnagyságon, továbbá az e területről származó szüreti jelentések szerinti - hegybíró
által igazolt - termésmennyiségen alapul. A termésmennyiség és a terület hányadosa az ún.
„területi referenciahozam”. Az aszútermés esetében a hozam huszonnégyszerese felel meg a
területi referenciahozam értékének. A támogatási összeg meghatározásakor a kompenzációs
felárra való jogosultságot figyelembe veszi a Kincstár. A támogatási összegekről az alábbi
táblázat ad áttekintést. A támogatás teljes összege az egyes betétlapokra vonatkozóan
megállapított támogatási összegek összeadásával állapítható meg.
Területi
referenciahozam
(q/ha)

Átalányösszeg kompenzációs felár Átalányösszeg kompenzációs felár
megtéríttetésére jogosult igénylő
megtéríttetésére nem jogosult
esetében (Ft/ha)
igénylő esetében (Ft/ha)

60 alatt
60-69,99
70-79,99
80-89,99
90-99,99
100-109,99
110-119,99
120-129,99
130-139,99
140-149,99
150-159,99
160-169,99
170-179,99
180-189,99
190-199,99

340 000
369 000
425 000
482 000
539 000
595 000
652 000
709 000
766 000
822 000
879 000
936 000
992 000
1 049 000
1 106 000

304 000
329 000
380 000
430 000
481 000
532 000
582 000
633 000
684 000
734 000
785 000
835 000
886 000
937 000
987 000

200-209,99
210-219,99

1 163 000
1 219 000

1 038 000
1 089 000

220 vagy felette

1 248 000

1 114 000

6. Hogyan kell a területi referenciahozamot számítani akkor, ha a referencia időszak során
elemi kár érte az ültetvényt?
A területi referenciahozam kiszámítása során nem kell figyelembe venni azokat az éveket,
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 (a továbbiakban: kárenyhítő juttatás) részesült. Amennyiben az ültetvény
használója a referenciaidőszak minden évében részesült kárenyhítő juttatásban, úgy a terület
tényleges hozama, valamint a rendeletben meghatározott borrégiós szintű referenciahozam
közül a nagyobbat kell a területi referencia hozam számításához alapul venni. Az elemi kár
esetén figyelembe veendő borrégiós referenciahozamok a következők:
- Balaton borrégió: 91,41 q/ha
- Duna borrégió: 106,55 q/ha
- Felső-Magyarország borrégió: 82,46 q/ha
- Felső-Pannon borrégió: 83,94 q/ha
- Pannon borrégió: 82,27 q/ha
- Tokaji borvidék: 69,58 q/ha

7. Hogyan kell elvégezni a zöldszüretet?
Amennyiben a 2019. június 17-ig elvégzett előzetes helyszíni ellenőrzések során nem állapítják
meg a támogatási jogosultság hiányát, illetve amennyiben a kérelem nem került elutasításra,
úgy a kérelemben megjelölt területeken 2019. június 24. és július 10. között kell elvégezni
kézi szüreteléssel a zöldszüretet. (Géppel vagy vegyszeres úton elvégzett műveletek esetén a
kérelemre nem fizethető támogatás!) A kérelmező köteles a zöldszüret elvégzését egy
munkanapon belül bejelenteni a Kincstár, valamint a területileg illetékes hegybíró részére. A
bejelentés hiánya, vagy a zöldszüret elvégzésének 2019. július 11. utáni bejelentése a
támogatás elvesztését okozza!
A zöldszüret során levágott fürtöket a Kincstár által elvégzett utólagos ellenőrzésig az
ültetvényben kell hagyni.
A területileg illetékes hegybíró a zöldszüret elvégzésének bejelentését követően az érintett
terület vonatkozásában nullás szüreti jelentést állít ki.
8. Mikor fizetik ki a támogatást?
Minden formailag és tartalmilag megfelelő kérelem esetében, a zöldszüret elvégzéséről szóló
bejelentést követően a Kincstár helyszíni ellenőrzést végez. Ezen helyszíni ellenőrzés állapítja
meg a zöldszüret elvégzésének tényét, továbbá a Kincstár a támogatható területnagyság mérését
is elvégzi. A Kincstár a helyszíni ellenőrzése során a területre vonatkozó összes feltételt
ellenőrzi. A támogatás tényleges összegét az ellenőrzés alapján a Kincstár állapítja meg.
A jóváhagyott támogatást a Kincstár legkésőbb 2019. november 15-ig fizeti ki. A kifizetett
támogatás a termelői csoportok tagjai, valamint a fiatal gazdálkodók esetében az árbevétel
részét képezi.
Budapest, 2019. május 24.

