
Borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv 
 

Nagy-Somlói Borvidék 
 
A 2012/2013 borpiaci évtől érvényes borvidéki követelményrendszer a szőlőültetvények 
szerkezetátalakítási és -átállítási támogatásához  
 
A borvidéki terv a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény, a szőlőültetvények 
szerkezetátalakításához és –átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás 
feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet, a borkészítésre alkalmas szőlőfajták 
osztályba sorolásáról szóló 98/2009. (VII. 30.) FVM rendelet, valamint a szőlészeti és a 
borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, 
továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 
127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet alapján készült. 
 
1. Támogatható tevékenységek a borvidéken: 
- Fajtaváltás, 
- Ültetvény áttelepítése. 
 
2. Termőhelyi kataszteri feltételek 
2.1. Fajtaváltás 
Fajtaváltást csak a borvidék I., II/1.  termőhelyi kataszteri besorolású területein lehet 
végrehajtani. 
 
2.2. Ültetvény áttelepítése 
Ültetvény áttelepítése tevékenység keretében áttelepíteni a borvidék I. termőhelyi kataszteri 
osztályú területein belül korlátozás nélkül, a borvidék II/1. kataszteri osztályú területeiről 
csak magasabb termőhelyi kataszteri pontértékű területre lehet. 
Szőlőtermesztésre alkalmatlan, vagy termőhelyi kataszterbe nem sorolt területről ültetvényt 
áttelepíteni I., II/1.  termőhelyi kataszteri osztályú területre lehet. 
 
3. Támogatható szőlőfajták kategóriája: 
3.1. Kiemelt szőlőfajták: 

- Furmint 
- Hárslevelű 
- Juhfark 
- Olasz rizling 
- Tramini  
  
 

3.2. Egyéb támogatható szőlő fajták: 
-    Fehérborszőlő fajták: 

             Budai zöld 
Chardonnay 
Cserszegi fűszeres 
Csomorika 
Ezerjó 



Irsai Olivér 
Kabar 
Királyleányka 
Korona 
Kövérszőlő 
Pátria 
Pinot blanc 
Piros Bakator 
Pozsonyi fehér 
Rajnai rizling 
Rizlingszilváni 
Rozália 
Sárfehér 
Sárga muskotály 
Sauvignon blanc 
Semillon 
Szürkebarát 
Zenit 
Zengő 
Zeus 
Zöld veltelini 

            Zéta 
 

- Vörösborszőlő fajták: 
Cabernet franc 
Cabernet sauvignon 
Kadarka  
Kékfrankos 
Merlot 
Pinot noir 
Portugieser 
Syrah 
Zweigelt 

       
4. Ültetvényszerkezet: 

- A tőkehelyek száma nem lehet alacsonyabb  
o mint 3 400 tő/ha a 2012/2013 borpiaci évben benyújtott egyéni terv 

esetében;  
o mint 3 500 tő/ha a 2013/2014 borpiaci évtől benyújtott egyéni terv esetében. 

- A szerkezetátalakítás során kialakítható sortávolság nem lehet  
o kevesebb mint 1 méter, vagy  
o több mint 3 méter. 

- - Kialakítható művelésmódok: 
 

o  Bakművelés 
o Alacsony kordon 
o Középmagas kordon 



o Ernyőművelés 
o Lenz Moser 
o Guyot 
o Lyra 
o Vertico 
 

 
A 2012/2013 borpiaci évtől érvényes borvidéki szerkezetátalakítási és -átállási tervet a 
borvidék Hegyközségének Választmánya 3/2013. számú határozatával fogadta el. 
 
 
Somlóvásárhely, 2013. január   10. 
 
 
 
 
 
        PH   
     Andrónyi László sk.             Somogyi Lajos sk. 

elnök          titkár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


