
VP3-4.2.2-16 
Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása 

 
1. Jogosultak köre:  

I. Mezőgazdasági termelő, amennyiben 
a. utolsó lezárt üzleti évben - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem 

rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi – 
árbevételének legalább 50 %-ban Mezőgazdasági tevékenységből 
származik 

b. a támogatott tevékenységhez az alábbi árucsoportba tartozó Annex I. 
borászati termékeket használ fel 

0806 10 Csemegeszőlő frissen 
0806 90 Más szőlő frissen 
2204 Bor friss szőlőből, beleértve a szeszezett bort is; szőlőmust, a 

2009 vtsz. alá tartozó kivételével 
2209 Ecet és ecetsavból nyert ecetpótló (Borecet, tartályban, palackban) 
2307 Borseprő; nyers borkő 
2308 Állatok etetésére szolgáló, máshol nem említett növényi anyag és 

növényi hulladék, növényi maradék és melléktermék, labdacs 
(pellet) alakban is (Szőlőtörköly) 

c. a támogatással érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 
2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és 
tárolására irányul 

 
II. Termelői csoportok 

a. ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre 
vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt 
üzleti évre vonatkozóan a tagok árbevételét össze kell számolni, és az 
összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből 
6 kell származni 

 
III. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás 

a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel 
rendelkezik 

b. a támogatott tevékenységhez az alábbi árucsoportba tartozó Annex I. 
borászati termékeket használ fel 

0806 10 Csemegeszőlő frissen 
0806 90 Más szőlő frissen 
2204 Bor friss szőlőből, beleértve a szeszezett bort is; szőlőmust, a 

2009 vtsz. alá tartozó kivételével 
2209 Ecet és ecetsavból nyert ecetpótló (Borecet, tartályban, palackban) 
2307 Borseprő; nyers borkő 



2308 Állatok etetésére szolgáló, máshol nem említett növényi anyag és 
növényi hulladék, növényi maradék és melléktermék, labdacs 
(pellet) alakban is (Szőlőtörköly) 

c. a támogatással érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 
2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és 
tárolására irányul 

 
2. Önállóan Támogatható Tevékenységek 

A) Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési  
- Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, ill. habzó bor 

készítéshez, bor-, pezsgő-,illetve habzó bor kezeléshez, tároláshoz, érleléshez 
és kiszereléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai 
rendszerek és kapacitások kialakítása vagy meglévő gépek, berendezések 
korszerűsítése, hatékonyabb berendezésre való váltása.  

- A szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó 
üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy anyagtovábbításhoz és/vagy 
raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése. 

- A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények létesítése 
 

B) A borászati termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- 
hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása. Anyag-, energia- víztakarékos, 
valamint a környezetterhelést egyéb módon csökkentő feldolgozási technológiák 
és működési módszerek bevezetése. Energiahatékonyság javítására vonatkozó 
tevékenységek, megújuló energiával működő technológiák. 
 
1. Energiahatékonyság javítása (már kizárólag meglévő létesítmény, legalább 10 

%-os javulást el kell érni) 
o Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, 

hőveszteségének csökkentése 
o Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz 

rendszereinek korszerűsítése. 
o Világítási rendszerek korszerűsítése. 
o Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai 

korszerűsítése. Új, energiatakarékos technológiák kiépítése, 
energiatakarékos berendezések beszerzése 

 
2. Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek 

o Az anyag- és víztakarékosságát, valamint emisszió-csökkentését 
célzó korszerűsítések, új módszerek bevezetése (pl. csomagolás 
korszerűsítése az anyagfelhasználás csökkentésével, illetve 
környezetbarát anyaghasználattal, üvegpalackozással, 



környezetbarát megoldásokkal, szennyvízkezelés és újrahasznosítás 
fejlesztése, technológiai veszteségek csökkentése) 

o Az erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodáshoz szükséges 
mérő-, ellenőrző és regisztráló rendszerek kiépítése, fejlesztése 

3. Megújuló energia  
o Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos 

energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló 
energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és 
hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, 
biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia 
felhasználása) 

 
3. Önállóan Nem Támogatható Tevékenységek 

- Telepi infrastruktúra fejlesztése (pl. kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális 
és kiszolgáló helyiségek építése, közművek kiépítése) 

- A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati 
infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és 
szoftverek beszerzése 

- Bortároló tartálykapacitás bővítése (kivéve hűthető tartályok, illetve a 
technológiai rendszer részét képező pl. puffertartály) 

- Fahordó vásárlása a felhívás 
- ingatlan vásárlása 
- Projektelkészítés: szakmai előkészítés és közbeszerzés 
- Mérnöki feladatok 
- Projektmenedzsment 
- Egyéb szolgáltatások, köztük tájékoztatás és nyilvánosság 

 
4. Nem támogatható tevékenységek 

- erőgépek, üzemen kívüli szállítóeszközök, üzemen kívüli anyagmozgatás 
gépeinek (pl. teherautó) beszerzése 

- a gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása 
 

5.  Egyéb támogatási feltételek 
- egy pályázatban egy megvalósítási hely lehet, egy elbírási szakaszban egy 

pályázó egy támogatást nyújthat be, (új időszakban másik megvalósítási helyre 
beadható új pályázat)  

- Építési engedély köteles beruházás esetén az építési eljárást megindítását kell 
igazolni, a jogerős építési engedély az első építési elszámoláshoz kell 
benyújtani 

- Nem építési engedély kötelese tevékenység esetén az építési hatóság igazolása 
hogy nem engedély köteles 



- Napelemes rendszer esetén a szolgáltató felé benyújtott igénybejelentőt a 
támogatási kérelemhez mellékelni kell 

- A napelemes rendszer mérete csak az üzem által éves szinten felhasznált 
mennyiség megtermeléséig tervezhető 

- Energetikai fejlesztés esetén a legalább 10 %-os megtakaírtást igazolni kell 
o Hűtéssel és vagy Fűtéssel érintett épület energetikai fejlesztése 

esetén a meglévő állapotra (176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 
szerint) tanúsítvány a tervezett állapotra (7/2006. (V.24.) TNM 
rendelet) számításokat kell beadni (energetikai vagy technológiai 
tervezőnek vagy szakértőnek kell lennie) 

o Hűtéssel és fűtéssel el nem látott építmények esetén energetikai 
méretezéssel kell a legalább 10 %-os javulást alátámasztani 
(energetikai vagy technológiai tervezőnek vagy szakértőnek kell 
lennie) 

o Energiahatékonyság javítását célzó, technológiát fejlesztő beruházás 
esetén a technológia egységre vetített energiaigény 10%-os fajlagos 
energiajavulását kamarai tagsággal rendelkező energetikai vagy 
technológiai tervezőnek vagy szakértőnek kell igazolni energetikai 
számítással 

- Az 2015 évi átlagos statisztikai létszámot a vállaltakkal együtt fent kell tartani 
a megvalósítás végéig 

- A világörökségi területen csak olyan új épületre, építményre adható 
támogatás, amely(ek)nek együttes bruttó alapterülete nem haladja meg az 
1000 m2-t 

- Gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembe helyezésű, a támogatási 
kérelem benyújtásának évétől számított legfeljebb két éve gyártott gépek, 
technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható 

- Az önerőt a támogatási kérelem során nyilatkozattal kell igazolni, az önerő 
rendelkezésre állását az első kifizetési igénylés során kell igazolni 

- Nem egy összegben történő elszámolás esetén a támogatói okirat 
kézhezvételétől számított 6 hónapon belül el kell számolni a támogatási összeg 
legalább 10 %-ával 

- Tulajdoni viszonyok 
o legalább a fenntartás végéig igazolni kell a használati jogot 
o tulajdonosi hozzájárulás kell 
o osztatlan közös esetén valamennyi tulajdonos hozzájárulása kell 

teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva 
o használatot érintő bejegyzett jog esetén a jogosult hozzájárulása kell 

 
 

6. Fenntartási kötelezettség: 5 év 
 



7. Előleg 
A támogatás 50 %-a, de ennek megfelelő fedezet kell hozzá. Az előleg kifizetésnek számít, 
így ekkor igazolni kell az önerőt 
 

8. Projekt megkezdése, megvalósítása: 
A beadás előtt nem kezdhető meg, beadást követő napon saját felelőségre megkezdhető.  
Felújítás, korszerűsítés és bővítés esetén az előzetes MVH szemle után kezdhető meg. 
A projekt megvalósítására a megkezdéstől/támogatói okirat hatályba lépésétől számított 24 
hónap áll rendelkezésre 
A 2014. január 1. után kiállított tervezési számlák elszámolhatóak 
 

9. Projekt benyújtása: 
Kezdő időpont:   2016.09.12-től 
Első elbírálási szakasz: 2016.11.11 
 

10. Pontozásnál előnyt jelent (elsősorban a feldolgozó iparnak kedvez) 
- A benyújtást megelőző két lezárt borászati év (augusztus 1. – július 31.) 

vonatkozásában a támogatást igénylő az összes előállított borászati 
termékmennyiségének legalább 50%-ában földrajzi árujelzővel ellátott (OEM, 
OFJ) borászati terméket állított elő, valamint vállalja, hogy ennek a feltételnek 
a projektmegvalósítás befejezését követő 5 évig eleget tesz. Új borászat ha 
vállalja az 5 évet akkor is jár a pont 

- A projekt kapcsolódik egyéb támogatott fejlesztési projektekhez, különösen az 
alapanyag termeléshez kapcsolódó fejlesztésekhez (pl. szerkezetátalakítási 
támogatás) 

- Termelői csoport/Termelő szervezeti tagság (támogatott tevékenységhez 
kapcsolódó) 

- Energiahatékonysági projektelem megvalósításával a kötelező 10%-ot 
meghaladó javulás 

- Megújuló energiaforrás alkalmazása 
- Munkahelyteremtés 

o 10 – 50 millió Ft / új munkahely + 3 pont 
o Kevesebb, mint 10 millió Ft / új munkahely + 6 pont 

- Környezeti szempont érvényesítése 
o A projekt keretében az üzemi szennyvíz szerves anyag tartalmának 

csökkentésére irányuló technológia kialakítása, vagy a meglévő 
fejlesztése 

o Az üzemen belül keletkező melléktermék legalább 20 %-ának 
továbbhasznosítása vagy kötelezettség vállalása a projekt fizikai 
befejezését követő év vonatkozásában e cél elérésének érdekében 

 
11. Támogatás mértéke 



a. Közép magyarországi régió: 40 % 
b. Minden más régió   50 % 

 
12. Támogatás összege:   max 200 millió Ft 

 
13. Költségvetés belső korlátjai: 

 


