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Az agrárium termelési szerkezete, szabályozás alá 

vont ágazatai 

 Az elmúlt évtizedekben több mint 1,5 millió mezőgazdasági birtok 
(farm) szüntette be működését a Közösség területén, ez több mint 2 
millió felszabaduló dolgozót érintett. A tendencia folytatódik, de már 
kisebb ütemben, a szabályozásnak, és a célszerű vidékfejlesztési 
politikának megfelelően.  

A változás a birtoknagyság növekedése és a specializált termelés felé 
tolódott el. A felszabadult munkaerő a városok felé irányult, ahol 
gondként jelentkezett a munkanélküliek számának növekedésében, 
de komoly problémaként fenyegetett a mezőgazdasági termelés 
szempontjából hátrányos helyzetűrégiók elnéptelenedése, s az 
ezzel együtt járó vidéki környezet elhanyagolása is. 

A kialakított támogatásokkal biztosították, hogy a meglévő 
farmgazdaságok életképesek legyenek, így népesség megtartó erejük 
fokozódjon. 



     A Közösség tagországai között is nagy eltérést mutat a 
mezőgazdaság kialakult birtok szerkezete. A déli 
országokban a 4-7 ha-os kisbirtok az uralkodó 
(Görögországban, Olaszországban, Portugáliában), s itt 
elsősorban a munkaintenzívebb gyümölcs és zöldségtermelés 
dominál. Északon az átlagos birtok nagysága eléri a 70 ha-t 
is (Egyesült Királyságban), és itt főként a nagyüzemi 
növénytermelésre és állattenyésztésre koncentrálnak, melyek 
kevesebb munkaerőt igényelnek. A kisebb birtoknagyság 
velejáró jellemzője, hogy a munkaerőtöbbsége nem teljes 
munkaidőben, hanem idényjelleggel kisegítőként dolgozik a 
gazdaságban, ez főleg a farmer családtagjaira vonatkozik. A 
birtok nagyság megoszlásából következik a termelékenység 
országonkénti változása is. Míg az Egyesült Királyságban 100 
ha-ra 3 főteljes munkaidős dolgozó jut, addig pl. 
Görögországban 22 fő, az EU átlaga 7 főkörül mozog. 



    Tendenciaként figyelhető meg a gazdasági és technikai 
fejlődéssel párhuzamosan a gazdaságok szakosodása, 
specializálódása. A szakosodás lényege egy-két 
növénykultúra, egy-egy állatfaj vagy állati termék 
előállítása, melynél a teljes körű gépesítéssel és a 
biológiai alapok jobb kihasználásával a termelés 
hatékonysága fokozható. Az EU közös agrárpolitikája 
elsősorban azokra az ágazatokra terjed ki, amelyek 
mennyiségüknél illetve jelentőségüknél fogva eldönthetik 
a farmgazdaságok jövedelmezőségét, 
működőképességét, valamint a környezetvédelmi 
célokat is szolgálnak. A szabályozott agrárpiac 
megteremtését és fenntartását, az említett elemek 
működtetéséhez szükséges, komplex agrárstatisztikai 
és információs rendszer segíti. 



Növénytermesztés 
 Az EU termőföld területének felét 

gabonanövények foglalják el. Világ 
búzatermelésében az elsőhelyet az USA-tól az 
EU vette át. A fehérjenövények viszonylag 
kisebb jelentőségűek,önellátottság szintje 
ezekből a növényekből 80 % körül mozog, a 
hiányzó mennyiségeket importból szerzik be. 

 Szabályozás alá vont ágazatok a 
növénytermesztésben. 

 A szabályozás célja a többlettermelés 
elkerülése, a termelők jövedelem 
színvonalának, megtartása. 



 Szántóföldi növényeknél: a szántóföldi növények 
piacszabályozása nem az összes szántóföldön megtermelt 
növényekre terjed ki. A szabályozás az Unión belül egységes 
elveken alapul. 

  A rendtartás alá sorolt növények a következők: 

  - gabonafélék közül: búza, kétszeres (búza és rozs 
keverékéből álló vetés, termés illetve ebből készült liszt), 
durumbúza, rozs, tritikálé, árpa, zab, takarmány- és 
silókukorica, szemescirok, hajdina, köles és madárköles, 
egyéb gabona, csemegekukorica  

 - olajos magvak: szója, repce, napraforgó (nagy olajtartalmú), 
olajlenmag 

 - fehérjetartalmú növények: takarmányborsó, lóbab, édes 
csillagfürt  

-  rostnövények: len, kender. 



 Cukor ipari termékeknél: a rendtartás legfőbb 
célja, hogy hosszútávon előre kiszámítható 
feltételek között, biztonságosan, jó minőségű 
cukorral legyen ellátva a Közösség lakossága. 

 Szabályozás alá vont termékek: 

 - répacukor, nádcukor 

 - izoglükóz: kukoricából vagy más 
gabonafélékből előállított folyékony édesítőszer 

 - inulin: cikóriából előállított folyékony 
édesítőszer (izoglükózzal együtt az üdítőital- és 
szeszgyártás használja) 



Növényi termékek piacszabályozása 

  Szántóföldi növények közös piaci szabályozása 

 Szántóföldi növények piacszabályozásának legfőbb 

célja a stabil, kiszámítható feltételek, korszerűgépesítés 

mellett megfelelőjövedelem biztosítása. Támogatható 

növények köre: gabonafélék, olaj-, fehérje-, és a 

rostnövények (GOFR). 



A rendtartás eszközei: 

 

- területalapú támogatás 

- intervenciós felvásárlás 

- külpiaci (export-import) szabályozás 



Területalapú támogatás 

  A tagállamra vonatkozó támogatás összegét a megállapított 
nemzeti bázisterület (kvóta) után számítják ki (Magyarország 
GOFR bázisterülete 3 487 792 ha). A támogatás alapja a 
nemzeti bázishozam (referenciahozam), ami egy korábbi 
időszak alapján megállapított termésmennyiség 
(Magyarországé 4,73 t/ha).  

 A támogatás összegét hektáronként, minden tagországra 
vonatkozóan azonos szorzószám és az ország 
referenciahozamának szorzata adja. Az időszakonként 
változó szorzószám mértéke (2005/2006. gazdasági év 
végéig) gabonára 63 €/t, fehérjenövényekre 72,5 €/t. A 
támogatás független az adott év termelési eredményétől.  
 



 A terület alapú támogatás a termelőknek a művelt 
területük után gazdasági évenként jár, amely az adott 
év július 1-től a következőév június 31-ig tart. A 
számítás menete a magyar gazdánál: művelt terület 
ha x referencia hozam 4,73 t/ha x szorzószám 63 €/t. 

  A támogatás igényléséhez részletes és pontosan kitöltött 
támogatási kérelmet kell határidőre eljuttatniuk az 
illetékes nemzeti hatóságokhoz (Magyarországon a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz). Ez a 
támogatási összeg jár a pihentetett (ugaroltatott) 
területek után is. A támogatás feltétele, hogy a 
termelőrészt vegyen a területpihentetési programban, 
kivétel a kistermelő, aki mentesül a kötelező 
területpihentetés alól. 

 



 Amennyiben a tagország által összegyűjtött, és 
az EU felé felterjesztett, támogatásra igényelt 
terület meghaladja a nemzeti bázisterület 
nagyságát, a támogatási összeget minden 
termelőnél arányosan csökkenteni kell. 

  Durumbúza esetén a tagországi kvóta mértékéig 
a termelőnek plusztámogatás jár. 



 Kistermelői szabályozásnál az adminisztráció 
csökkentése érdekében a termelő dönthet, a terület 
nagyságtól és az állatlétszámtól függetlenül, hogy fix 
összegű támogatásban vesz részt. A támogatás 
nagysága az előző három év legmagasabb támogatási 
összegével egyezik meg. 

 A kistermelői támogatás arra vonatkozik, akinek 
előzőévekben volt támogatási igénye, és ennek összege 
az állattenyésztési támogatással együtt sem haladta 
meg az évi 1250 €-t. A területén bármit termelhet vagy 
ugaroltat, csak az mindig megfelelő (művelt, 
gyommentes) állapotban legyen. 



Egyszerűsített támogatási rendszer (SAPS) 

 Magyar gazdák a csatlakozási szerződés alapján az 
„Egyszerűsített támogatási rendszer”- ben vehettek 
részt, a csatlakozás utáni években. A felhasználható 
forrás nagyságát a csatlakozási szerződésben foglalt 
kvóták, bázisok, valamint a különböző jogszabályokban 
rögzített érvényes támogatási összegek alapján 
számították ki. Ebben a formában a gazdák birtokában 
lévő területekre nincs előírva, hogy miként 
hasznosítsák, vagyis bármilyen termesztett növény 
esetében jár a támogatás. Azaz minden olyan 
mezőgazdaságilag művelt területre támogatás 
igényelhető, amely a termelők használatában van. 



 A 2004-ben és 2007-ben csatlakozó tagállamokban az 
egységes területalapú támogatás csak fokozatosan 
érheti el a korábbi tagok (15 ország) támogatási szintjét. 
A csatlakozás évében (2004.) ez 25 %, ami 2013-ig 
fokozatosan növekedve éri el a 100 %-ot. Ez a 
csökkentett támogatás kiegészíthető a nemzeti 
költségvetésből. A növénytermesztési ágazatok közül 
azok kaphatnak kiegészítő támogatást, amelyek az EU-
ban is támogatottak. Így a szántóföldi növények közül 
egyebek mellett a gabonafélék, az olaj-, a fehérje- és a 
rostnövények, továbbá a rizs. A nemzeti támogatás-
kiegészítés folyósításának további feltétele, hogy a 
támogatásra jogosult gazda bizonyos növények 
esetében meghatározott fajtákat termesszen. Továbbá 
alkalmaznia kell az úgynevezett jó mezőgazdasági 
gyakorlatot.  



 A SAPS keretében támogatható területek: 

 - legalább egy hektár szántó-, gyep, illetőleg konyhakert, 
szőlő, gyümölcsös, ha az azonos kultúrával beültetett 
parcella mérete eléri a min. 0,3 ha-t 

 - ha a fenti méretkritériumoknak megfelelőterület eleget 
tett a "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot"-ot 
rögzítőfeltételrendszernek 

 - a támogatás elnyeréséhez teljesíteni kell a 
regisztrációs kötelezettséget, továbbá a gyep és 
legelőesetén a minimális állatsűrűségnek hektáronként 
el kell érnie a 0,5 számosállategységet. 



Magyar agrártámogatások és fontosabb jogcímek 2004-ben és 2005-ben 



Intervenciós felvásárlás 

  Az intervenciós felvásárlásra a terméket november 1. és 
május 31. között lehet felajánlani. Felajánlani csak az 
árpát, búzát, durumbúzát, szemeskukoricát és cirkot 
lehet. A meghirdetett intervenciós felvásárlási alapár 
több évre előre meghatározott összeg. 

 Az intervenciós időszakban a felkínált terméket az MVH, 
a piac bármelyik szereplőjétől (a termék tulajdonosától, 
aki lehet termelő, feldolgozó, kereskedő) megvásárolják, 
ha a minősége megfelel az intervenciós szabvány 
előírásainak, s minimális mennyisége gabonafélénként 
eléri a 80 tonnát, durumbúzánál a 10 tonnát. 



Export-importszabályozás 

 A gabonafélék külkereskedelmére engedélyezési 
rendszer van életben, mely csak regisztrációs, illetve 
statisztikai célokat szolgál, azonban nélküle export-
import tevékenység nem végezhető.  

 Exportra kerülő termékek után, a magasabb belpiaci ár 
és az alacsonyabb világpiaci ár közti különbségből 
számított összegnek megfelelőtámogatás jár, export-
visszatérítés címén. A készletek Unión belül tartása 
érdekében exportadó is kivethető. 

  Importra előre meghirdetett vámtételeket alkalmaznak. 
Szükség esetén egyes áruféleségekre vámcsökkentést, 
vámmentességet hirdetnek meg. 



Cukor közös piaci szabályozása 

 

 A cukor piaci szabályozása eltér a GOFR-étől: 

 - a feldolgozott termékre (cukorra), és nem cukorrépára vonatkozik 
(ok: az intervenciós felvásárlást csak a cukorra lehet alkalmazni) a 
szabályozás 

 - az értékesítési- és árgarancia csak a termelési kvótára vonatkozik 

 - a cukor termelési többlet elhelyezése miatt jelentkező költségeket 
a termelők állják. Ez a termelési illeték, amit a termelők (58 % 
arányban), és a gyártók (42 % arányban) az EU költségvetés 
számára fizetnek. 

 A cukorpiaci rendtartás eszközei: 

 - termelési kvóták 

 - értékesítési és árgarancia 

 - külpiaci szabályozás 

 - intervenciós felvásárlás 



Termelési kvóták 

 Termelési kvótát cukorra, izoglükózra és inulinra állapítanak meg. 

 A tagország termelési kvótáját egy meghatározott referencia-időszak 
cukor fogyasztásának és kereskedelmének adatai alapján állapítják 
meg. A termelési kvóta a tagország tulajdona, az át nem ruházható. A 
kvótát a tagállam hatósága a gyártók részére leosztja. A gyártók közötti 
kvótakereskedelem tilos, kivéve cukorgyár megvásárlását, amikor 
annak kvótája is megvehető. 

 A kvóta két részből „A” és „B” kvótából áll. Az „A” és a „B” kvóta 
összege a maximális kvóta. A maximális kvótán felül termelt cukrot „C” 
cukormennyiségnek nevezik. A „C” cukrot belföldön (az EU területén) 
nem lehet forgalomba hozni, azt további feldolgozás és támogatás 
nélkül exportálni kell a gazdasági év végéig, vagy át lehet vinni a 
következő évi „A” kvóta terhére. (Magyarország termelési kvótája: „A” 
400 454 t, „B” 1 230 t, az arány 99,7:0,3). 

 Az EU cukorrépára nem állapít meg termelési kvótákat, ennek ellenére 
megkülönböztetnek „A”, „B”, és „C” répát. Ez attól függ, hogy az adott 
répából melyik kategóriába tartozó cukrot állítanak elő. 



Értékesítési és árgarancia (intézményes árak) 

 A termelők és feldolgozók részére garantált 
értékesítési- és árgarancia csak a maximális 
kvótán belül megtermelt cukorra, illetve az 
ehhez szükséges cukorrépára vonatkozik. 

 A termesztők részére árgaranciát jelent a 
cukorrépa alapár meghatározása. Az alapár a 
16 %-os cukortartalmú és a maximális kvótán 
belüli cukor előállításához felvásárolt szabvány 
cukorrépára vonatkozik. Eltérő cukortartalom 
esetén átszámítást kell alkalmazni. 



Minimális répaár: amit a cukorgyárnak minimálisan 
fizetnie kell az átvett, megfelelő minőségű és kvótán 
belüli cukor termeléséhez szükséges répáért a 
termelőnek. A termelési illetéket a répa kifizetéskor a 
cukorgyárak az alapárból levonják. 

 Az „A” és ”B” cukorrépára eltérőmértékű a megállapított 
illeték. A „B” répának magasabb a termelési illetéke, 
ezért ennek minimális ára kevesebb, mint az „A” 
répának. 

 A „C” répa ára a cukor világpiaci árától függ (mivel az 
ebből előállított cukor export köteles), rá vonatkozóan 
semmilyen árgarancia nincs. 

 Izoglükóz és inulin esetében nem határoznak meg 
semmilyen intézményes árat és intervenciós 
kötelezettség sem terheli az EU-t. 



Külpiaci szabályozás 

 

 A cukor exportálása és importálása engedélyköteles, de ez 
csak regisztrálás és statisztikai adatgyűjtés miatt kötelező.  

 Az Unió magas fix összegű vámokkal védi piacát, s emellett a 
világpiaci ártól függően pótvámokat is meghatároz. 
Nyerscukor behozatalát egyes fejlődő országokból 
(gazdasági segítség nyújtás céljából) kedvezményes 
vámtételekkel segíti elő.  

 A megtermelt felesleg exportját export-visszatérítéssel segíti. 
A visszatérítés összege a belsőpiaci és a világpiaci ár közti 
árkülönbség nagysága. Ez a támogatás jár az exportra kerülő 
izoglükózra és inulinra, valamint a feldolgozott és exportra 
kerülő édesipari termékekben felhasznált cukorra is. 



Intervenciós felvásárlás 

 

 Az intervenciós ár csak a fehér cukorra (répacukorra) 
vonatkozik, s itt is arra szolgál, hogy a maximális kvótán 
belül előállított és az Intervenciós Központok részére 
felajánlott cukrot ezen az áron kötelesek megvásárolni. 
Az intervenciós árakat az Európai Bizottság korábban 
évente, jelenleg az érvényben lévő tervciklusra 
határozza meg (normál intervenciós ár). Egyes 
tagállamok esetében a cukorrépa-termesztés fokozott 
támogatása érdekében, nem a normál-, hanem 
származtatott intervenciós ár érvényes. 



Növény-egészségügy szabályozása 

 

 Az EU előírás szerint növény-egészségügyi vizsgálatra 
kötelezett növények termelőit, tárolóház, kereskedelmi 
központ tulajdonosait és az importőröket hivatalos 
nyilvántartásba veszik az illetékes növény-egészségügyi 
hatóságoknál. A Közösségen belül a termékek szabadon 
mozoghatnak, a határoknál nincs ellenőrzés, ezért a 
károsítók könnyebben terjedhetnek. Ennek 
megakadályozását szolgálja az egyes növények 
forgalmazásánál a növényútlevél bevezetése. A 
növényútlevél feladata, hogy a szállítmányok útvonalát 
nyomon lehessen követni a termelőtől a fogyasztóig. 



Zöldség és gyümölcs piacszabályozása, termelői 

szervezetek feladatai, szerepük 

 Az EU zöldség-gyümölcs piacszabályozása szervesen kapcsolódik 
a Közös Mezőgazdasági Politika rendszeréhez. A szabályozás 
ugyanakkor jelentősen eltér más mezőgazdasági ágazatétól. Az 
EU zöldség-gyümölcs piacszabályozásában a friss zöldségek és 
gyümölcsök nem a korlátozó jellegűen szabályozott termékek 
körébe tartoznak. Ezt azt jelenti, hogy a piacszabályozási rendelet 
nem állít fel termelési korlátokat, a termékeknek a piaci 
versenyben kell helytállniuk, elsődlegesen a minőség és az ár a 
meghatározó. Ez a szabályozási mód az áruk jellegéből adódik, 
ugyanis a termékek rendkívül sokfélék, gyorsan romlanak, 
nehezen tárolhatók, idényjellegűek, érzékenyen reagálnak a 
kereslet-kínálat változásaira, vagyis az árak gyorsan változnak. 



 Az EU friss zöldség-gyümölcs piacszabályozás rendszerének három 
pillére van, és azok funkciója a következőkben foglalható össze: 

 - EU rendeletek, amelyek a tagországokban az egységes 
szabályozást hivatottak biztosítani 

 - minőségi előírások, amelyek az egységes piacon szabadon 
mozgó áruk értékének azonos megítélését, a piac átláthatóságát 
szolgálják 

 - a termelői szervezetek létrehozására és működésére 
vonatkozó szabályok, amelyek feladata a sok kis termelőtől 
származó, és a nagyméretűközös piac között az árukapcsolat 
harmonikus megteremtése, a kereslet és a kínálat összehangolása. 



A minőségi előírások célja, jelentősége 

 

 A közös és kötelező érvényű minőségű előírások jelentősége elsősorban 
az áruk szabadpiaci áramlásának biztosításában rejlik. Célja továbbá, hogy 
a kereskedelmet a jobb minőségű áru forgalmazásának irányába tereljék. 
Alapelve, hogy a termelők egységes, kiegyenlített minőségű tételeket 
tudjanak összeállítani, ami kedvezőbb értékesítési feltételeket jelenthet 
számukra. Az EU mintegy 40 zöldség-gyümölcsfaj esetében kötelezővé 
tette a minőségi előírások alkalmazását, a jövőben további fajok esetében 
is minőségi előírások életbeléptetése várható. 

 A minőségi előírások közös volta azt jelenti, hogy az EU valamennyi 
tagországában egységesen értelmezendők és alkalmazandók. A 
kötelezőérvényesség pedig kiterjed mindazokra, akik az EU területén árut 
felkínálnak vagy piacra szállítanak. Az Előírások betartásáért, az áru 
minőségéért mindig az felel, aki az árut birtokolja. Ez biztosítja, hogy a 
termékeknek a termelőtől a fogyasztóig tartó kereskedelem minden 
lépcsőfokán meg kell felelniük az érvényes előírásoknak. 



Termelői Szervezetek  

 A zöldség-gyümölcs ágazatban a termelés és a piac közötti kapcsolatot a 
termelői szervezetek hivatottak biztosítani. Létjogosultságuknak az az 
alapja, hogy a termelés – abból adódóan, hogy sokféle, intenzív, 
kézimunka igényes kultúrákkal foglalkozik – sok kisüzemben folyik, 
ugyanakkor a kereskedelem országokat, esetenként kontinenseket is 
átfogó méretekben koncentrálódik, ezért nagy mennyiségű, állandó és 
azonos minőségű árut igényel. Az ilyen nagyságrendű elvárásoknak az 
egyéni termelők csak úgy tudnak eleget tenni, hogy termékeiket 
közösen készítik fel áruvá, és szövetkeznek a közös értékesítésére. 
A szövetkezésnek az egységes piaci fellépésen túl a termesztésben is 
szerepe van, ugyanis koordinálja a termelés nagyságát, elősegíti a 
termesztés technológiai fejlesztést. Mind ezt annak érdekében teszi, hogy 
az egyéni termelő megfelelő mennyiségű, azonos és jó minőségű árut 
tudjon beszállítani. A friss zöldség-gyümölcs esetében nem kell 
központilag kvótákat megszabni – amiket a nagyon gyorsan változó piaci 
igények mellett amúgy is lehetetlenség előírni – mert a termelést és a 
piacra kerülőáru nagyságát s termelői szervezetek maguk szabályozzák. 



 A termelői szervezetek az EU rendelet értelmében csak az 
alábbi termékkategóriákban jöhetnek létre:  

  - gyümölcs- és zöldségfélék 

  - csak zöldségfélék 

  - csak gyümölcsfélék 

  - feldolgozásra szánt termékek 

  - citrus gyümölcsök 

  - héjas gyümölcsök 

  - gomba. 

 Az ágazat ezen szabályozása alapján a termelés 
jövedelmezősége mintegy 15-20 évre előre kiszámítható. A 
szabályozás megköveteli a tagoktól, hogy teljes termelésüket 
a termelői szervezeteken (TÉSZ) keresztül értékesítsék. Az 
uniós szabályozás egyik lényeges pontja, hogy csak a 
szabványnak megfelelő minőségű árút engedi forgalomba 
hozni. 



 A termelői szervezet a zöldség és gyümölcstermelők 
(természetes vagy jogi személyek) termelésének 
megszervezése, a termék áruvá készítése, tárolása és 
értékesítése érdekében létrehozott társaság. A társaság 
többsége szövetkezeti formában tevékenykedik. A támogatás 
címzettje továbbra is a termelő, de csak az e célra létrehozott 
és az Uniós szabályzatnak megfelelő, regisztrált szervezeten, 
a TÉSZ-en keresztül juthat hozzá. Aki nem tagja e 
szervezetnek ő is értékesíthet ezen keresztül, de őa felmerült 
költségek megtérítésén kívül 10 %-kal kisebb összegre 
jogosult. A termelőszervezeteket létrehozó tagok fontos és 
kötelezően vállalt feladata a statisztikai adatszolgáltatás és a 
működési költségekhez való hozzájárulás. 

  A termelői szervezetek kötelezettsége a szaktanácsadók 
foglalkoztatása, és ezen keresztül a termelők folyamatos 
informálása. 



 A létrehozott és az EU által véglegesen elismert TÉSZ, a 
tagok befizetéseiből működési alapot képez, melyhez 
az Uniós Közösség ugyanilyen összeggel járul hozzá. A 
működési alap fejlesztésekre, a működési program 
megvalósítására és az árukivonás (intervenció) 
finanszírozására szolgál. 

  

 Elismerés: 

 A végleges elismerés feltétele: legalább tizenöt tag és az 
értékesített termék értéke éves szinten a szabályokban 
meghatározott összeg (2007-ben legalább 
kettőszázötvenmillió forint). 



Finanszírozás 

 Az elfogadott működési programmal és működési alappal 
rendelkezőTÉSZ-ek részére nemzeti támogatás nyújtható a 
működési program finanszírozására a tagok által befizetett 
hozzájárulás ötven százalékának mértékéig. 

 A működési program 3-5 évre vonatkozóan a termékek- 
forgalmazását, minőség javítását, reklámozását, és 
beruházási terveket tartalmazza.  

 Intervenció (árukivonás) lép életbe a piac túltelítettsége 
esetén, ilyenkor a termelőkorlátozott mértékűtámogatást kap. 
Az intervenciós támogatásra fordított összeg a TÉSZ 
forgalmának 10 %-a lehet. A kivont árú karitatív célokra, 
takarmányozásra, ipari alkohol gyártására használható, illetve 
környezetbarát módon megsemmisíthető (pl. beszántás). 



 Külkereskedelem szabályozása 

 Exporttámogatást csak néhány termékre (pl. alma, csemegeszőlő, 
őszbarack, nektarin, paradicsom), erősen korlátozott mennyiségre 
és meghatározott értékben ad a Közösség. A belsőpiacot az EU 
importvámokkal védi, adott esetben pótvámokat vet ki. 

 

 Feldolgozóipari alapanyagok támogatása 

 Az EU termelési támogatással segíti az egyes feldolgozóipari 
alapanyag termelést. A támogatott fajok a paradicsom (konzerv és 
hűtőipari célra), az őszibarack és a Vilmos körte (kizárólag 
befőttnek). A támogatás kizárólag a TÉSZ és a feldolgozó üzem 
szerződése alapján vehetőigénybe. A TÉSZ köteles a 
feldolgozóipar felé leszerződni a nem tag termelőtermékét is, 
amennyiben az vállalja, hogy teljes termelését a TÉSZ-en keresztül 
értékesíti, és hozzájárulást fizet a szervezet költségeihez. 



Egyéb támogatások 

 Kivágási támogatás: a túltermelés csökkentése 

érdekében időnként az alma, körte illetve őszibarack 

ültetvények kivágására ad támogatást az EU. Az érintett 

területen 15 évig ez a három gyümölcsfaj nem 

telepíthető. 

  

 Ültetvénytelepítési támogatás: mind nemzeti forrásból, 

mind EU forrásból adható, kivéve az alma, körte és 

őszibarack ültetvénytelepítést. 



Szőlészet – borászat szabályozása 

 A támogatásban való részvétel feltétele, hogy a gazdálkodó 
teljesítse a szőlőtermésre, must- és bortermésre valamint 
borkészletre vonatkozó jelentési kötelezettségeit, melyet a 
pincekönyv alapján tud megtenni. 

 Az EU-ban borfeleslegek vannak, ezért a szőlőfelület 
növelése tilos, vagyis csak annyi szőlőtelepíthető, amennyit 
kivágnak. Ezért mindenki, aki kivág egy ültetvényt, ezt 
jelenteni köteles az illetékes hatóságnak, s ekkor kap egy 
újratelepítési jogot. Ennek birtokában nyolc éven belül 
telepíthet a kivágott ültetvénnyel azonos nagyságú szőlőt, 
vagy átadhatja ezt a jogot egy másik termelőnek, aki tájbort 
vagy minőségűborszőlőt termőszőlőfajtát telepít. Ha az 
újratelepítési jogot a termelőnem használta fel, és másnak 
sem adta át, akkor nyolc év után ez tartalékba kerül, és onnan 
bárki igényelheti. 



Az Európai Unió borpiaci szabályozásának fontosabb elemei: 

 - telepítési tilalom: 2010-ig csak a bizonyítottan jelentős kereslettel rendelkező 
borok előállításához szükséges szőlőfajok telepítése engedélyezett 

 - telepítési jogok: új ültetvényt csak egy vele azonos méretűültetvény kivágásával, 
vagy telepítési jog birtokában lehet létesíteni 

 - bormennyiség csökkentése, a minőség javítása: a szőlőültetvények 
korszerűsítésére közösségi támogatás igényelhető, amennyiben az bizonyítottan a 
megtermelt mennyiség csökkentésével és a minőség javulásával jár 

 - kötelező melléktermék kivonás: a szőlőtúlpréselésének elkerülésére, a 
borhamisítás lehetőségének megszüntetésére a szőlőtörkölyt és a seprőt 
kötelezően le kell pároltatni, vagy ellenőrzött módon meg kell semmisíteni 

 - az asztali borok termelését, és azok piaci szabályozása: az Európai Unió 
teljes egészében kézben tartja, abba a nemzeti szabályozás csak elenyésző 
mértékben szólhat bele 

 - belsőpiac szabályozása: ha egy tagállamban egyfajta bort (legyen az harmadik 
országból érkezett, vagy az Európai Unión belül termelt) jogszerűen forgalomba 
hoztak, akkor az a bor bármely tagállamban is forgalomba hozható mindenféle 
technikai és adminisztrációs akadály nélkül 

 - a közvetlen támogatások fokozatos leépítése: a versenyképesség javulását 
segítőösztönzők előnyben részesítése mellett történik. 



 Az Európai Unióban a szőlő-bor ágazat nem élvez 
kiemelt pénzügyi támogatást. A borpiacra szánt 
támogatási összegek nagyobb részét a piaci zavarok 
megszüntetésére alkalmazott különféle lepárlásokra 
fordítja. A szőlőtermesztést leginkább érintőtámogatási 
forma a szőlőültetvények szerkezetátalakítását elősegítő 
támogatások a borpiaci intézkedésekre fordítható 
pénzek 30 %-át teszi ki. 

 Az ágazat szabályozása közös politikára épül, melynek 
jellemzője, hogy több területet az Európai Unió 
közvetlenül és egységesen szabályoz. Ennek 
következménye, hogy egy tagállam saját területére 
abban az esetben állapíthat meg szabályokat, 
amennyiben azt az Unió rendeletei lehetővé teszik. 



A magyar borelőállítás szabályozásának felépítése 

 

 A borminőség szerinti szabályozási szintek: 

 - asztali bor: szabályozása követi az EU-s előírásokat, a legalacsonyabb 
minőségi követelményekkel rendelkezik 

 - tájbor: szabályozás az asztali borhoz hasonló, földrajzi eredete 
Magyarország egy tájegységére utal, amely jellemzően több megye 
területét foglalja magában. A szőlőfajták neve feltüntethető a bor címkéjén. 

  meghatározott termőhelyről származó minőségi bor (minőségi bor): a 
bor alapanyagául szolgáló szőlőtermőhelye pontosan körülhatárolt. Itt 
kapnak helyet a védett eredetű borok. 

  

 A minőségi bor legalapvetőbb beltartalmi elvárásai szabványokban 
rögzítettek. 



Hegyközségi rendszer 

 

 A szőlőtermesztéssel, borkészítéssel foglalkozó gazdálkodók egyik 
legfontosabb hatósága a hegybíró. A hegybíró foglalkozik a 
szőlőtermesztők adatainak felvételével, részt vesz a telepítési, kivágási 
és szerkezetátalakítási és átállítási kérelmek engedélyezési 
eljárásában, ellenőrzéseket végez, kiadja a szőlő és a bor származási 
bizonyítványát, amelyek a forgalomba hozatal alapdokumentumai. 

 A hegybíró vezeti a hegyközség munkáját. A hegyközségi szervezetek 
a területükre saját rendtartással rendelkeznek, amelyben a 
termeszthető fajták köre, a műveléssel kapcsolatos előírások vannak 
meghatározva. A hegyközségi szervezetek egyben érdekvédelmi 
feladatokat is ellátnak. 

 Az Európai Unió szőlőtermelésére vonatkozó szabályozásának 
betartásában és ellenőrzésében Magyarországon az MVH-nak van 
fontos szerepe. Mind az Európai Unióból érkező, mind a nemzeti 
támogatások kifizetését és ellenőrzését az MVH végzi. A telepítési, 
kivágási engedélyek kiadása, a szerkezetátalakítási és átállítási 
kérelmek elbírálása is az ő feladata. A kifizetések és elszámolások 
ellenőrzését az MVH, míg a szakmai ellenőrzést delegált  

     (leadható) feladatként az Országos Mezőgazdasági  

     Minősítő Intézet végzi. 



Kivágási támogatás 

 A borfeleslegek csökkentésére az EU támogatást biztosít az ültetvény 
kivágásáért. Aki a támogatást igénybe veszi, az elveszti az adott 
nagyságú területre vonatkozó újratelepítési jogát. 

 Kivágási támogatás nem kapható: 

  - 1000 m2-nél kisebb ültetvényre 

  - elhanyagolt vagy illegálisan telepített ültetvényekre 

  - amelyekre szerkezet-átalakítási támogatást vettek igénybe. 

 Az 1 ha-ra jutó támogatás arányosan növekszik a terület 
termőképességével. 

 

Szerkezet-átalakítási támogatás 

 A szerkezet-átalakítás célja a termelés hozzáigazítása a piaci 
kereslethez. A minőség előtérbe kerülését az EU szerkezetjavítást célzó 
támogatással segíti. Ez fajtaváltást, tereprendezést vagy jobb művelési 
technológiára való átállást jelent. A normál elöregedett ültetvények 
természetes rotációjára, mely nem jár a termékminőség javításával, 
támogatás nem adható. 



Piacszabályozó intézkedések 

 
 Magántárolási támogatás jár annak, aki vállalja, hogy asztali borát 

(szőlőmustját) egy adott időszakon belül nem hozza forgalomba. A 
tárolandó terméknek meg kell felelnie a szabványban meghatározott 
minőségi feltételeknek. A támogatásban részesíthető mennyiség legkisebb 
értéke termékenként meghatározott (pl. bornál 50 hl). 

 Borok lepárlása: Az uniós borfeleslegek levezetésének legfőbb eszköze a 
borok lepárlásának támogatása, melynek kétféle változata van: 

 - szeszesital-piac ellátását szolgáló lepárlási intézkedést minden évben 
automatikusan lehetővé teszik egy adott mennyiségig. Ezzel csökkenthető a 
borfelesleg, és olcsó alapanyaghoz jut a borpárlat-készítő. A támogatás 
elnyeréséhez a termelőnek szerződést kell kötni a lepárlóval, és hl-ként 
meghatározott összeget kell előre letétbe helyeznie. 

 - krízislepárlást hirdetnek meg abban az esetben, ha szeszesital-piac 
ellátását szolgáló lepárlási intézkedés kereteinek kimerülése után is 
maradnak feleslegek. A lehetőség csak azokra a borokra vagy 
termőterületekre korlátozódik, ahol a feleslegek jelentősek. Ez a lepárlás 
alkalmazható a minőségi bor feleslegek levezetésére is. A lepárlásra 
beszállított borra nincsen átvételi ár meghatározva. 



Borászati melléktermékek kötelező lepárlása 

 Az EU-ban kötelező a borkészítés során keletkező törköly 
(szőlőkisajtolása után visszamaradó szilárd részek) és 
seprő(bor üledéke) lepároltatása. Erre az kötelezett, aki 25 
hl-nél több bort készít. Az intézkedés célja a törköly 
túlpréselésének és a seprőkipréselésének 
megakadályozásával a gyenge minőségű bor forgalomba 
hozatalának elkerülése. A melléktermék-lepárlási 
kötelezettség teljesítése előfeltétele bármilyen szőlészeti és 
borászati támogatás igénybevételének. 

Mustfelhasználás támogatása 

 Támogatást vehet igénybe az, aki a mustjavítást nem 
cukorral, hanem sűrített musttal végzi. A támogatást az MVH 
hivatalnál kérelmezni kell. Támogatást kapnak azok a 
feldolgozók is, akik szőlőmustból szőlőlevet, vagy más 
fogyasztható terméket készítenek. 



Külkereskedelem szabályozása 

 

 Az EU-ból kiszállított asztali borokra, valamint 

szőlőmustra korlátozott mértékben exporttámogatást 

lehet igénybe venni. Export-támogatás igénylése esetén 

exportengedélyre van szükség, amelyet biztosíték 

letétbe helyezéséhez kötnek. Az EU-ba kívülről érkező 

árukat egységes, az Unió által meghatározott vám 

terheli. 



Köszönöm a figyelmet! 


