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A SZŐLŐ- ÉS BORTERMELŐKKEL
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TISZTELT SZŐLŐÉS BORTERMELŐK!
A szőlőtermesztés és a borfogyasztás nemcsak
mezőgazdaságunk fontos alappillére, hanem
kultúránknak, hagyományainknak is szerves része.
Ezt bizonyítja, hogy a Tokaji Aszú, a Törley pezsgő és
az Egri Bikavér is a hungarikumok körét bővíti.
Ebben a szellemben a szektor sikeréért dolgozunk
2010 óta. Munkánk során szüntelenül szem előtt
tartjuk, hogy az ágazat több mint élő történelem, ott
van benne a jövő, a lehetőség a fejlődésre. Az elmúlt közel nyolc év során
ezért számos szakmai törekvésünk a szőlő- és borágazat hatékonyabbá
és eredményesebbé tételére irányult. Ma már kijelenthetjük, hogy ezek
az erőfeszítések sokszorosan megtérültek.
A mezőgazdaság erősödésének köszönhetően a magyar szőlő- és
bortermelő ágazat is dinamikus növekedésnek indult. Egy új szövetséget
kötöttünk a borászokkal. A közös munkából siker született, a magyar bor
visszanyerte hírnevét, elismertségét, így egyre keresettebb itthon
és külföldön egyaránt.
Következetesen képviseltük az ágazatban dolgozók érdekeit az Európai
Unió testületeiben. Az adminisztrációs terhek fokozatos csökkentése
mellett a támogatások folyamatosan nőttek. A Vidékfejlesztési Program
keretében a kormány mintegy 40 milliárd forintnyi forrást biztosít
a borászok számára. A szőlőtelepítési kedv fokozása érdekében pedig
4 milliárd forint keretösszeggel támogatja az új ültetvények létesítését,
szintén a Vidékfejlesztési Program révén. A kis borászatok számára
kedvező, hogy az új jövedéki törvénnyel bevezettük a kisüzemi
bortermelő kategóriát.

Ezek az intézkedések azért is kulcsfontosságúak, mivel Magyarországon
több tízezren élnek szőlő- és bortermelésből. A kormány tudja,
hogy minden egyes megművelt szőlőtőke és minden egyes palack bor
mögött ott vannak a kitűnő magyar szakemberek.
Tudásuk, elhivatottságuk, tapasztalatuk és kitartásuk nélkül a mi
erőfeszítéseink is hiábavalók lettek volna, ezért köszönettel tartozunk nekik.
Remélem, hogy hamarosan már nemcsak a múlt eredményeit vehetjük
számba, hanem az elkövetkezendő évek közös munkájának terveit is.
Gratulálok sikereikhez és köszönöm eddigi munkájukat!

Dr. Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter
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ÖSSZEFOGÁS A SZŐLÉSZEKKEL
ÉS BORÁSZOKKAL

Magyarország Kormánya 2010 óta kiemelt figyelmet fordít a hazai
szőlő-bor ágazat erősítésére. Ez a több mint 40 ezer hazai szőlőtermelőt
és borászt is pozitívan érinti.
A „Borászok 12 pontját” – amely a legfontosabb tennivalókat foglalta
össze – a kormány is támogatta. Ennek alapján számos területen érdemi
előrelépés történt az elmúlt években.
•

A kormány kiemelt mezőgazdasági ágazattá nyilvánította
a szőlészetet és a borászatot.

•

A termelők számára pozitívan változott a jövedéki- és
termékdíj-szabályozás.

•

A szőlő- és bortermelők észrevételei alapján módosult
a hegyközségi törvény és a rendtartások rendszere.

•

Megújult a kutatás és az oktatás.

•

Egyszerűsödtek a mezőgazdasági alkalmi munkavállalás feltételei.

•

A forgalomba hozatali engedélyezés európai normákhoz igazodott.

•

Kevesebb az adminisztráció a támogatások igénylése során.

•

Létrejött a kormányzati bortanácsadó testület.

•

Országos bormarketing az árubortermelők bevonásával valósul meg.

•

A saját készítésű párlat és pezsgő forgalmazási lehetősége
egyszerűsödött.

Kijelenthető, hogy a kormány és a borászati szakmai szervezetek
együttműködése sikeres, ennek köszönhetően a magyar termékek
egyre keresettebbek itthon és külföldön egyaránt.
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ÚJ HEGYKÖZSÉGI TÖRVÉNY
A SZŐLÉSZEKÉRT ÉS
BORÁSZOKÉRT!
A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) a kormány fontos stratégiai
partnere, így a HNT szakemberei megfogalmazhatták javaslataikat és
érdemi módon hozzászólhattak az ágazat jövőjének alakításához.
2012-ben új hegyközségi törvény született, amelyben rendezték
a hegybírók szerepét, szakmai felügyeletét, valamint a hegyközségi
tagok szavazati jogát.
2014-ben új időszámítás kezdődött az együttműködésben:
a Hegyközségek Nemzeti Tanácsát a földművelésügyi miniszter
szakmaközi szervezetként ismerte el. Így a szőlészek és borászok
önkormányzati szervezete a szőlő-bor piac hatékony szervezéséhez
szükséges jogosítványokat kapott.

REKORDÖSSZEGŰ TÁMOGATÁS
A SZŐLŐ-BOR ÁGAZAT SZÁMÁRA
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM
A Vidékfejlesztési Programban a kormány mintegy 40 milliárd forintnyi
forrást biztosít a borászok számára!
A borászati eszközök és az agrár-környezetgazdálkodási támogatások
mellett a kormányzat az elmúlt években támogatta
•
•
•

a kertészeti gépbeszerzéseket,
az ökológiai gazdálkodásra történő áttérést, valamint
az ökológiai gazdálkodás fenntartását is.

EMGA-FORRÁSOK – NEMZETI TÁMOGATÁSI PROGRAM
A szőlő-bor nemzeti támogatási programban 2014 és 2018 között
Magyarország 145,5 millió eurónyi forrás felhasználására jogosult.
Ez közel 8,5 milliárd forint támogatás évente, amelynek segítségével
sikerült megállítani a szőlőtermő területek csökkenését!
A kormány egyik fő célja a közelmúltban a támogatások igénybevételének
egyszerűsítése volt. A Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Programnak
köszönhetően ma már könnyebben és gyorsabban igényelhetnek
támogatást a szőlőtermelők és borászok.
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A KORMÁNY TÁMOGATJA
A SZŐLŐTELEPÍTÉSEKET

EGYSZERŰBB LETT
A KISTERMELŐI BORKIMÉRÉS

Az Európai Unió korlátozott mértékben megengedi a tagállamok számára
a termelési potenciál bővítését, amely évente 650 hektár új szőlőültetvény
telepítését teszi lehetővé.

2012 óta lehetőség van a saját használatban vagy tulajdonban álló,
továbbá több termelő által üzemeltetett üzlethelyiségben is termelői
borkimérésre. Ez megkönnyíti a borok értékesítését és erősíti a gazdák
közötti összefogást is.

A szőlőtelepítési kedv fokozása érdekében a kormány 4 milliárd forint
keretösszeggel támogatja az új ültetvények létesítését
a Vidékfejlesztési Programban.
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ELŐNYBEN A KISTERMELŐI PEZSGŐ-ELŐÁLLÍTÁS
2013 óta legfeljebb 10 000 liter mennyiségig palackos, hagyományos
előállítású pezsgőt (termelői pezsgő) borászati üzemben is elő lehet
állítani. Az új szabályozás alapján a termelői pezsgőt előállító borászati
üzemeknek a megadott mennyiség előállításához nem kell jövedéki
biztosítékot letenniük. A pezsgő jövedéki adóját évente egy alkalommal,
az értékesített pezsgőmennyiség után kell megfizetni.
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KOMOLY SEGÍTSÉG A KISÜZEMI
BORTERMELŐKNEK

NEMZETI BORKIVÁLÓSÁG
PROGRAM

A 2017. július 1-től hatályos, új jövedéki törvény komoly változást hozott
a borászati termékek jövedéki szabályozásában.

A Nemzeti Borkiválóság Program 2013-ban indult minisztériumi
kezdeményezésre, melynek védjegyeit több mint 1500 bortétel viselheti.
Az elmúlt öt év igazolta, hogy mind belföldön, mind pedig külföldön jelentős
figyelmet kaptak a programban kiválogatott borok és pezsgők.

A kis borászatok számára jelentős könnyítést jelent a kisüzemi bortermelő
kategória bevezetése.
Az új törvény szerint kisüzemi bortermelőnek az számít, aki 3 év átlagában
legfeljebb 1000 hektoliter csendes bort, illetve legfeljebb 10 000 liter
összmennyiségig „kistermelői pezsgőt” állít elő.
A kisüzemi bortermelői kategória bevezetése érdemi segítséget jelent
a hazánkban működő borászatok közel 90%-a számára.
A kisüzemi bortermelők számára ez kifejezetten előnyös, hiszen
mentesülnek az adóraktári követelmények teljesítése alól, ráadásul
pincekönyv helyett egy könnyített, kisüzemi bortermelői regisztert
vezethetnek.

A Borkiválóságok Könyve sorozat évente megjelenő kötetei a kiválasztott
borokat magyar és angol nyelven mutatják be.
Az Országkóstolóra a nevezési díjat a kormány átvállalta a borászoktól,
a színvonalas kiadvány által kínált marketingfelület pedig ingyen áll
rendelkezésükre.
A Nemzeti Borkiválóság Program a legjelentősebb áruházláncokkal
együttműködve segíti a magyar borok piacra jutását.
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KIEMELTEN FONTOS A BORÁSZATI
ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSE
2017-ben elindult a Nemzeti Borkincstár Program, ezzel a magyar
borászat történetében páratlan értékmegőrzési folyamat kezdődött.
A kormány közel 1,5 milliárd forintot biztosított a tolcsvai muzeális
pincében található, a világon egyedülálló borászati kincsek
vizsgálatára, kezelésére, valamint a tárolás feltételeinek javítására
és a bemutathatóság lehetőségeinek előkészítésére.
A pincében található állami borkészlet eszmei és gazdasági
értékmegőrzése fontos eleme a Tokaj-hegyvidéki régióra és az ágazat
fejlesztésére vonatkozó kormányzati fejlesztési koncepciónak.

A NEMZETI BORKINCSTÁR PROGRAM HOZZÁJÁRUL A MUZEÁLIS
BOROK, A MAGYAR BORKÜLÖNLEGESSÉGEK MEGŐRZÉSÉHEZ!
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BORÁSZATI HUNGARIKUMOK
2013-ban a Tokaji Aszú, 2016-ban a Törley pezsgő, 2017-ben pedig
az Egri Bikavér lett hungarikum! Ezek az italok nemcsak a helyi identitás
alkotóelemei, de részei a magyar kultúrának és életérzésnek is.
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A MAGYAR BOROK
KÜLFÖLDÖN IS SIKERESEK
Hazánk borai a legrangosabb nemzetközi versenyeken is sikeresen
szerepeltek. Ezek a rangos események jó alkalmat teremtenek arra,
hogy a hazai borok megmutathassák magukat a világ
borkedvelői számára.
2010 óta a magyar borászok magas minőségű nedűi az International
Wine Challenge-en, az International Wine and Spirit Competition-ön,
a Decanter-en, a Monde Selection-ön, a Citadelle du vin-en és
a Deutsches Weinmarketing-en összesen 165 minősítést nyertek.

5

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
KIEMELT FIGYELMET FORDÍT
A HAZAI SZŐLÉSZEK ÉS
BORÁSZOK TÁMOGATÁSÁRA,
EZÉRT
•

szövetséget kötött a borászokkal, a magyar bor sikeréért,

•

a Vidékfejlesztési Programban külön forrást biztosít a szőlő- és
bortermelők számára,

•

következetesen képviseli a gazdák érdekeit az Európai Unióban,

•

jelentősen csökkentette a szőlő-bor ágazat adminisztrációs terheit,

•

megőrzi a hazai borászok által teremtett értékeket.

Magasabb mint arany

KÖSZÖNJÜK A SZŐLÉSZEK ÉS BORÁSZOK KITARTÓ ÉS FELELŐSSÉGTELJES MUNKÁJÁT,
AMELLYEL NAP MINT NAP HOZZÁJÁRULNAK MAGYARORSZÁG GYARAPODÁSÁHOZ
ÉS A HAZAI BORKULTÚRA FEJLŐDÉSÉHEZ!
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MARADJUNK
KAPCSOLATBAN!
Maradjon velünk kapcsolatban, és ismerje meg a legfontosabb kormányzati intézkedéseket!
Töltse ki, tegye borítékba, és küldje el részünkre az alábbi űrlapot!
Postacím: MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA 1896

Név
Cím
Irányítószám

Település

Út, utca, tér				

Házsz., ép., lépcsőház, em., ajtó

E-mail
Életkor

Mobiltelefon

Vonalas
telefon

Aláírás

A küldemény feladásának díja a hatályos postai díjszabásban meghatározott díj,
amelyet megtalálhat a Magyar Posta Zrt. honlapján (www.posta.hu).

Adatvédelmi tájékoztató: Személyes adatai (név, életkor, cím, e-mail-cím, telefonszám) megadásával és aláírásával hozzájárul, hogy
a közölt személyes adatait Magyarország Kormánya az Infotv. 5. § (1) bekezdése a) pontja alapján további kapcsolattartás, tájékoztatás és véleménykérés céljából az adatkezeléshez tett hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig kezelje. Magyarország Kormánya
nevében az adatkezelői feladatokat a Miniszterelnöki Kabinetiroda látja el. A személyes adatokat a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. a Kopint-Datorg Informatikai és Vagyonkezelő Kft. bevonásával dolgozza fel, és az Idomsoft. Zrt. (1134
Budapest, Tüzér utca 41.) tárolja. Személyes adatai kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől. A személyes
adatok helyesbítését, törlését, zárolását az adatkezelőhöz eljuttatott nyilatkozatával (leiratkozas.kormanytajekoztato@mk.gov.hu,
Miniszterelnöki Kabinetiroda, 1055 Budapest, Kossuth tér 1–3.) bármikor kezdeményezheti. A személyes adatok törlése, zárolása,
helyesbítése a kérelem beérkezésétől számított 3 napon belül történik meg. Amennyiben az adatkezelés jogszerűségét kifogásolja,
tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz [1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, +36 (1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu], illetve bírósághoz fordulhat. A közölt személyes adatokat
az adatkezelő nyilvánosságra nem hozza, további adatkezelők részére sem külföldre, sem belföldön nem továbbítja. Az adatkezelést
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi nyilvántartásba bejegyezte. (Az adatkezelés nyilvántartási száma:
NAIH-78061/2014.) A kiadásért és szerkesztésért felel: Miniszterelnöki Kabinetiroda, Nyitrai Zsolt (1055 Budapest, Kossuth tér 1–3.),
16 Földművelésügyi Minisztérium, MTI, shutterstock.com.
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