Magyar Államkincstár
55/2022. (VII. 26.) számú
KÖZLEMÉNYE
a 2022/2023 borpiaci évben a borászati melléktermékek begyűjtéséhez alkalmazandó beszállítási és
rakodási költségtérítési összegekről

I. Jogszabályi alap
A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő
lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet 9. § (7) bekezdése értelmében a támogatásra jogosult
lepárlóüzem minden év július 20-ig tájékoztatja a Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár) a
következő borpiaci évre vonatkozóan a borászati melléktermékek kivonására kötelezett termelő (a
továbbiakban: kötelezett) részére fizetendő beszállítási és rakodási költségtérítés összegeiről, amelyet a
Kincstár az adott év július 31-ig közleményben közzétesz.
II. Beszállítási és rakodási költségtérítés
A 2022/2023 borpiaci évre az alábbi költségtérítési összegeket kell alkalmazni azon borászati
melléktermékekre, amelyeket a kötelezett és a lepárlóüzem között létrejött írásbeli megállapodás alapján a
kötelezett maga szállít be támogatott lepárlás céljára olyan lepárlóüzembe, amely a borászati
melléktermékek lepárlásához uniós támogatást kíván igénybe venni:
a) Fuvarköltség – útdíj megfizetéséből származó ráfordítás összege nélkül
(amennyiben a melléktermék beszállítását a kötelezett maga vállalja):
Szőlőtörköly

Borseprő

Rakodási súly / Fuvartávolság km

0-16 tonnáig
Ft/tkm

16 tonna felett
Ft/tkm

1 – 100

38,90

34,00

Szállító járműtől
függetlenül
Ft/tkm
31,80

101 – 200

37,20

30,80

29,70

201 –

31,30

29,70

27,50

A kifizetés forintban, a tonna-kilométeres díjmutató alapján történik úgy, hogy a lepárlóüzem útdíj címén
az EURO V. vagy annál jobb besorolású tehergépjárművekre, a vonatkozó jogszabályok adta
lehetőségeken belül, a költség szempontjából optimalizált útvonalon felmerülő útdíjat ismeri el és fizeti
meg.
b) Rakodási költség
(amennyiben a szőlőtörköly szállítójárműre rakodását a kötelezett maga vállalja):
A szőlőtörköly rakodási költségtérítése:

700 Ft/tonna

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a költségtérítés mértékét, az optimalizált útvonalat és a fizetési
feltételeket a lepárlóüzem a bortermelőkkel a szállítások megkezdése előtt kötött írásbeli
megállapodásban rögzíti, így a bortermelők ennek ismeretében dönthetnek arról, hogy saját szervezésben
kívánják-e vállalni a begyűjtési feladatokat, vagy a lepárlóüzemre bízzák annak megszervezését.
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III. A közlemény hatálya
Jelen közlemény a Kincstár honlapján történő közzététele napján lép hatályba.
Jelen közlemény hatályba lépésével egyidejűleg a 2021/2022 borpiaci évben a borászati melléktermékek
begyűjtéséhez alkalmazandó beszállítási és rakodási költségtérítési összegekről szóló 59/2021. (VII. 23.)
számú Kincstár Közlemény hatályát veszti.
IV. Kapcsolódó jogszabályok
Európai uniós 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;
- 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.
Nemzeti jogszabályok
- A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;
- 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 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, 2022. július 26.

Detre Miklós
mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatásokért felelős elnökhelyettes
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