
Borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv 

Nagy-Somlói Borvidék 

A 2010/2011. borpiaci évtıl érvényes borvidéki követelményrendszer a 
szılıültetvények szerkezetátalakítási és -átállítási támogatásához 

A Borvidéki terv a hegyközségekrıl szóló 1994. évi CII. törvény, a szılıültetvények 
szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) 
FVM rendelet, valamint a borkészítésre alkalmas szılıfajták osztályba sorolásáról szóló 
98/2009. (VII. 30.) FVM rendelet alapján készült. 
 

1. Támogatható tevékenységek a Borvidéken: 
 
- Fajtaváltás, 
- Ültetvény áttelepítése, 
- Ültetvény támrendszerének létesítése, 
- Ültetvény támrendszerének korszerősítése. 
 

2. Termıhelyi kataszteri feltételek 
 
2.1. Fajtaváltás  

Fajtaváltást csak a Borvidék I., II/1.  termıhelyi kataszteri besorolású területein lehet 
végrehajtani. 
 

2.2. Ültetvény áttelepítése 
Ültetvény áttelepítése tevékenység keretében áttelepíteni a Borvidék I. termıhelyi kataszteri 
osztályú területein belül korlátozás nélkül, a Borvidék II/1  kataszteri osztályú területeirıl 
csak magasabb termıhelyi kataszteri pontértékő területre lehet. 
Szılıtermesztésre alkalmatlan, vagy termıhelyi kataszterbe nem sorolt területrıl ültetvényt 
áttelepíteni I., II/1. termıhelyi kataszteri osztályú területre lehet. 
 

2.3. Ültetvény támrendszerének létesítése és ültetvény támrendszerének 
korszerősítése 

 
Ültetvény támrendszerének létesítése és ültetvény támrendszerének korszerősítése 
tevékenységeket csak a Borvidék I., II/1. termıhelyi kataszteri besorolású területén lévı 
ültetvényeken lehet végrehajtani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Fajtalista 
 
3.1. Fajtaváltás és ültetvény áttelepítése esetén az alábbi fajták részesülnek 
támogatásban: 

 
 Fajtanév 
Engedélyezett fajták  
Fehérborszılı-fajták Budai zöld 

Chardonnay 
Cserszegi főszeres 
Csomorika 
Ezerjó 
Furmint 
Hárslevelő 
Irsai Olivér 
Juhfark 
Királyleányka 
Kövérszılı 
Müller Thurgau 
Olaszrizling 
Pátria 
Pinot blanc 
Piros Bakator 
Rajnai rizling 
Rozália 
Sárfehér 
Sárga muskotály 
Sauvignon blanc 
Semillon 
Szürkebarát 
Tramini 
Zenit 
Zöld veltelini 

Vörösborszılı-fajták Cabernet franc 
Cabernet sauvignon 
Kékfrankos 
Merlot 
Portugieser 
Zweigelt 

Kísérleti fajták  
Fehérborszılı-fajták Bánáti rizling 

Budai zöld 
Járdovány 
Kabar 
Korona 
Pozsonyi fehér 
Zengı 
Zéta 
Zeus 

Vörösborszılı-fajták Syrah 



3.2. Ültetvény támrendszerének létesítése és ültetvény támrendszerének 
korszerősítése esetén az alábbi fajtájú ültetvények részesülnek támogatásban: 

 
 Fajtanév 
Engedélyezett fajták  
Fehérborszılı-fajták Budai zöld 

Chardonnay 
Cserszegi főszeres 
Csomorika 
Ezerjó 
Furmint 
Hárslevelő 
Irsai Olivér 
Juhfark 
Királyleányka 
Kövérszılı 
Müller Thurgau 
Olaszrizling 
Pátria 
Pinot blanc 
Piros Bakator 
Rajnai rizling 
Rozália 
Sárfehér 
Sárga muskotály 
Sauvignon blanc 
Semillon 
Szürkebarát 
Tramini 
Zenit 
Zöld veltelini 

Vörösborszılı-fajták Cabernet franc 
Cabernet 
sauvignon 
Kékfrankos 
Merlot 
Portugieser 
Zweigelt 

Kísérleti fajták  
Fehérborszılı-fajták Bánáti rizling 

Budai zöld 
Járdovány 
Kabar 
Korona 
Pozsonyi fehér 
Zengı 
Zéta 
Zeus 

Vörösborszılı-fajták Syrah 
 



 

4. Ültetvényszerkezet 
 

4.1. Ültetvényszerkezet fajtaváltás és ültetvény áttelepítése esetében 
 
- A tıkehelyek száma nem lehet alacsonyabb mint 3 300 tı/ha. 
- A fajtaváltás és ültetvény áttelepítése tevékenység során kialakítható sortávolság nem lehet 
kevesebb mint 1 méter, illetve több mint 3,5 méter, 
- A fajtaváltás és ültetvény áttelepítése tevékenység során kialakítható tıtávolság nem lehet 
kevesebb mint 0,6 méter, illetve több mint 1,2 méter, 
 
- Kialakítható mővelésmódok: 

= Bakmővelés 
= Alacsony kordon 
= Középmagas kordon 
= Ernyımővelés 
= Lenz Moser 
= Guyot 
= Lyra 
 

 
4.2. Ültetvényszerkezet ültetvény támrendszerének létesítése és ültetvény 
támrendszerének korszerősítése esetében 

 
- A tıkehelyek száma nem lehet alacsonyabb mint 2 300 tı/ha. 
- Az ültetvény támrendszerének létesítése és ültetvény támrendszerének korszerősítése során 
kialakítható sortávolság nem lehet kevesebb mint 1 méter, illetve több mint 3,5 méter, 
- Az ültetvény támrendszerének létesítése és ültetvény támrendszerének korszerősítése során 
kialakítható tıtávolság nem lehet kevesebb 0,6 méter, illetve több mint 1,2 méter, 
 
- Kialakítható mővelésmódok: 
 

= Bakmővelés 
= Alacsony kordon 
= Középmagas kordon 
= Ernyımővelés 
= Lenz Moser 
= Guyot 
= Lyra 

 

5. Az elmúlt 15 évben, a tıkeállomány 30%-ánál nagyobb mértékő 
pusztulást szenvedett szılıterületek a következık:  
 

Borvidékünkön az elmúlt 15 évben, a tıkeállomány 30%-ánál nagyobb mértékő pusztulást a 
szılıterületek nem szenvedtek. 

 

A 2010/2011. borpiaci évtıl érvényes borvidéki szerkezetátalakítási és -átállási tervet a 
Nagy-Somlói Borvidék Hegyközsége 1/2010. számú határozatával fogadta el. 



 

Somlóvásárhely, 2010. április 26.  

 

______________________________   ___________________________ 

       Andrónyi László sk.       Somogyi Lajos sk. 

Elnök                Hegybíró 


