Magyar Államkincstár
71/2020. (VII. 9.) számú
KÖZLEMÉNYE
a borászati termékek krízislepárlására a 2020. évben igényelhető támogatásról szóló
21/2020. (VI. 19.) AM rendelet alapján nyilvántartásba vett lepárlóüzemekről
I. A támogatás jogszabályi alapja
A borászati termékek krízislepárlására a 2020. évben igényelhető támogatásról szóló
21/2020. (VI. 19.) AM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a Magyar Államkincstár
(a továbbiakban: Kincstár) által előzetesen nyilvántartásba vett lepárlóüzem vissza nem
térítendő támogatás igénybevételére jogosult, ha a bortermelőtől krízislepárlási intézkedés
keretében borászati terméket adásvétel útján vesz át abból a célból, hogy abból ipari és
gyógyászati célú nyers alkoholt készítsen. A Rendelet 3. § (4) bekezdése alapján a Kincstár
közleményben közzéteszi a Rendelet alapján nyilvántartásba vett lepárlóüzemeket és a
borászati termékekre vonatkozó lepárlási vállalásaikat.
II. A nyilvántartásba vett lepárlóüzemek és lepárlási vállalásaik
A Rendelet 3. § (4) bekezdése alapján nyilvántartásba vett lepárlóüzemek és lepárlási
vállalásaik:
Borászati termékre
Sorszám
Lepárlóüzem neve
Lepárlóüzem címe
vonatkozó lepárlási
vállalás (hl)
Arany Kapu Borászati
6413 Kunfehértó,
1
50 000
Melléktermék Feldolgozó Zrt.
IV. Körzet 6.
Győri Szeszgyár és
9027 Győr,
2
200 000
Finomító Zrt.
Budai út 7/A.

III. A bortermelő által maximálisan beszállítható borászati termék mennyisége
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy bortermelő a támogatási időszakon belül krízislepárlás
céljából összesen legfeljebb 2 000 hektoliter borászati terméket szállíthat be 2020.
szeptember 25. napjáig azzal, hogy a beszállított borászati termék mennyisége nem
haladhatja meg a bortermelő vonatkozásában a 2017-2019. évekre kiállított, az első
borászati termék származási bizonyítvány kérelemben szereplő borászati termékmennyiség
átlagának az 50%-át.
IV. A hatályba lépéssel kapcsolatos rendelkezések
Jelen közlemény a Kincstár honlapján történő közzététele napján lép hatályba.
V. 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 (EU) 2016/1149
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet;
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a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében az
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása szabályainak
megállapításáról szóló, 2016. április 15-i (EU) 2016/1150 bizottsági végrehajtási
rendelet;
a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a
234/79/EGK, 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;
a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási
programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és
borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló, 2008. június 27-i 555/2008/EK bizottsági rendelet;
az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más
szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata
tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 907/2014/EU
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet;
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;
a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény;
a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény;
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény;
a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet;
a borászati termékek krízislepárlására a 2020. évben igényelhető támogatásáról szóló
21/2020. (VI. 19.) AM rendelet.

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között eltérés merül fel, úgy minden
esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
VI. További információ
Az intézkedéssel kapcsolatos további információk megtalálhatók a Kincstár honlapján
(www.mvh.allamkincstar.gov.hu), a „Támogatások / EU Belpiaci intézkedések / Szőlő-bor /
Borászati termékek krízislepárlási támogatása” menüpont alatt, illetőleg tájékoztatás kérhető
az mv.ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu e-mail címen.
Budapest, 2020. július 9.

dr. Kondra Laura
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Támogatásokért Felelős
elnökhelyettes
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