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Magyar Államkincstár 

23/2019. (V. 20.) számú  

KÖZLEMÉNYE 

 

a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és 

támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet szerint a 2019. 

pénzügyi évben kifizethető támogatási keretösszegről 

 

 

I. Jogszabályi alap 

 

A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és 

támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet 13. § (4) bekezdése 

értelmében az adott pénzügyi évre meghatározott támogatási keretösszeg változásáról az 

agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) tájékoztatja a Magyar 

Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár), amely a módosított keretösszegről közleményt tesz 

közzé. 

 

II. A borászati melléktermékek támogatással történő lepárlására fordítható támogatási 

keretösszeg 

 

A miniszter által adott tájékoztatás alapján a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során 

keletkező melléktermékek lepárlására fordítható támogatási keret összege a 2019. 

pénzügyi évben: 

1 600 000 euró. 

 

III. A közlemény hatálya 

 

Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.  

 

A közlemény hatályba lépésével egyidejűleg a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során 

keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. 

(VII. 16.) VM rendelet szerint a 2019. pénzügyi évben kifizethető támogatási keretösszegről 

szóló 41/2018. (VIII. 1.) számú Kincstár Közlemény hatályát veszti. 

 

 

IV. Kapcsolódó jogszabályok 

 

- Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazatban megvalósuló 

nemzeti támogatási programok tekintetében történő kiegészítéséről és az 555/2008/EK 

bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2016. április 15-i 2016/1149 EU felhatalmazáson 

alapuló bizottsági rendelet; 

- a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében az 

1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása szabályainak 

megállapításáról szóló 2016. április 15-i 2016/1150 EU bizottsági végrehajtási rendelet; 

- a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 

234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet; 
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- a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, 

a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet; 

- a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és 

támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet. 

 

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés 

merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 

V. További információ 

 

Az intézkedéssel kapcsolatos további információk megtalálhatók a Kincstár honlapján 

(www.mvh.allamkincstar.gov.hu), a „Támogatások / EU Belpiaci intézkedések / Szőlő-bor / 

Borászati melléktermékek lepárlásának támogatása” cím alatt, illetőleg tájékoztatás kérhető 

az mv.ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu e-mail címen. 

 

Budapest, 2019. május 20. 

 

 

 
 
 Dr. Kondra Laura 

 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési  

 Támogatásokért Felelős 

 elnökhelyettes 
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