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A Rendtartás célja, hatálya:
A Rendtartás célja az Alapszabály és a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek Hegyközségi
Tanácsi szintű érvényesítése a szőlőtermesztés és a borgazdálkodás színvonalának növelése
érdekében, abból a célból, hogy a Hegyközségi Tanács tagjainak közös érdekei hosszú távon is
megvalósulhassanak.
A Rendtartás területi hatálya a Balatonboglári Borvidék Hegyközségi Tanács területét jelenti.
A Borvidéki települések:
Andocs, Balatonboglár, Balatonlelle, Balatonendréd, Balatonőszöd, Balatonszabadi,
Balatonszárszó, Balatonszemes, Gyugy, Karád, Kőröshegy, Kötcse, Látrány, Lengyeltóti,
Ordacsehi, Somogytúr, Szólád, Szőlősgyörök, Visz, Zamárdi, Kaposhomok, Kaposkeresztúr,
Kercseliget, Mosdós, Nagyberki, Szabadi, Csoma, Balatonberény, Balatonkeresztúr, Böhönye,
Csurgó, Hollád, Kéthely, Marcali, Somogysámson, Somogyzsitfa, Teleki.
A Borvidéki Rendtartás meghatározza a tagok számára azokat a szőlő és bortermeléssel
kapcsolatos normákat, amelyek a minőség és eredetvédelem szempontjából szükségesek.
Minden esetben a borvidék szerkezetátalakítási és átállási terve az irányadó.
Ezek:
- a célszerű telepítés és fajtakiválasztás,
- a megfelelő művelési mód meghatározása,
- a szőlő kártevői és kórokozói elleni védekezés,
- a szüret időpontjának megválasztása,
- a szőlőfeldolgozás módja,
- a borkezelés és forgalmazás szabályai,
- a fenti műveletekkel kapcsolatos nyilvántartás és adatszolgáltatás.
A borvidék borászati tevékenységét a borvidékünkre vonatkozó termékleírások szabályozzák.
Ezért ezzel a rendtartás részletesen nem foglalkozik. A Balatonboglári Borvidéket a következő
termékleírások érintik:
Balatonboglári OEM termékleírás,
Balaton OEM termékleírás,
Balatonmelléki OFJ termékleírás és
Dunántúli OFJ termékleírás.
A Balaton közelsége, a borvidék természet és tájvédelmi területei különösen fontos feladattá teszik
a külterületi szőlőterületek és környezetük tisztaságát, a táj szépségéhez illő rend fenntartását,
műemlékek és kegyhelyek védelmét, a saját jó közérzetünk biztosításán túl a turizmus miatt is.
A hegyközségek tagjainak a tagsági viszonyból fakadó alapvető kötelessége, hogy a szőlő és
bortermeléssel valamint forgalmazással kapcsolatos tevékenységet a hegyközségi rendtartás szerint
végezzék.
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A Rendtartás a hegyközség működési területén kiterjed a szőlő és bortermeléssel, illetve az
ezekből származó termékek felvásárlásával foglalkozó természetes és jogi személyekre, valamint
jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, továbbá a szőlőhegy területén más művelési ágú
külterületi ingatlanok használóira.
A borvidék hegyközségei tagjaik részére szigorúbb szabályokat is alkothatnak Rendtartásaikban,
mint a borvidéki ajánlás.
I.
A hegyrendészet és a gazdálkodás szabályozása
1./ A hegyközségek területéhez tartozó utak, árkok, mezsgyék karbantartásának
szabályozása:
a) A szőlőültetvényhez csatlakozó mezsgye, útszakasz és árok feléig a tulajdonos, illetve
a területet használó tag köteles gondozni, a gyomtalanítást szükség szerint, de évente
legalább két alkalommal elvégezni.
b) Az ingatlan tulajdonosok és használók a területükön lévő kiszáradt fákat a baleseti és
egyéb biztonsági szabályok betartása mellett kötelesek kivágni, továbbá a közterületre
és a szomszédos területre átnyúló faágakat, gallyakat levágni és eltávolítani, a kerítésként
használt élő sövény nyírásáról szükség szerint gondoskodni.
c) A háztartási és egyéb hulladékot a települési önkormányzat által kijelölt szeméttelepre,
illetve a kihelyezett szemétgyűjtőkbe kötelesek elhelyezni.
2./ Talajvédelem:
a) A szőlőtelepítés módjának megválasztásával, sorirány meghatározásával kell védekezni
lejtős területeken az erózió ellen (sorirány megválasztása, gyepesítés, stb.).
b) Az eróziós károk megakadályozására megfelelő talajművelő eszközök és módszerek
alkalmazása szükséges (pl. őszi mélyművelés, mulcsozás, talajtakarás, esetleg
kultivátorozás, tárcsa).
3./ A szőlőtermesztés szabályozása:
a) Művelésmód.
Alkalmazható tőkeművelés módok:
- bakművelés, (csak kivételes, indokolt esetben)
- fejművelés (csak kivételes indokolt esetben)
- alacsony kordon, (törzsmagasság 60 cm alatt)
- középmagas kordon, (törzsmagasság 60 - 120 cm-ig)
- Moser kordon (törzsmagasság 120 - 140 cm-ig)
- Sylvóz, (törzsmagasság 130-150 cm-ig)
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- ernyőművelés,
- guyot művelés,
b) Szőlőfajta választás
A borvidéken termeszthető és telepíthető szőlőfajták
Fehérszőlő fajták:
Chardonnay, Chasselas, Királyleányka, Leányka, Olasz rizling, Ottonel Muskotály, Rajnai rizling,
Müller Thurgau, Sárga muskotály, Sauvignon blanc, Szürkebarát, Tramini, Zenit, Cserszegi
fűszeres, Pinot blanc, Zöld veltelini, Csabagyöngye, Irsai Olivér, Furmint, Hárslevelű, Semillon,
Gohér.
Vörösszőlő-fajták:
Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Kékfrankos, Portugieser, Merlot, Pinot noir, Zweigelt,
Csókaszőlő, Syrah, Kadarka, Blauburger, Cot (malbec).
c) A terhelés szabályozása:
A hektáronkénti terméshozam, a minőségi szőlőtermesztés követelményeinek, valamint a
törvényben előírtaknak megfelelően OEM minőség esetén 100 hl/ha, OFJ minőség esetén
120 hl/ha.
A tőkénkénti rügyterhelést ennek megfelelően kell megválasztani.
d) A növényvédelmi kötelezettség előírása:
A szőlőültetvényt a termelő köteles a művelési kötelezettségének megfelelően művelni.
Amennyiben a termelő a hegyközség megfelelő határidőt biztosító felszólítása ellenére sem
tesz eleget a kórokozók és károsítók tömeges elszaporodásának veszélye esetén az általános
védekezési kötelezettségének, a hegyközség államigazgatási eljárást kezdeményezhet,
melynek keretében a növényvédelmi hatóság közérdekű védekezésként a növényvédelmi
munkát elvégezteti a termelő költségére. Ha az ültetvény tulajdonosa nem lelhető fel, vagy 2
éven keresztül nem gondoskodik a szőlő műveléséről, a hegyközség tájékoztatja az illetékes
földhivatalt. A növényvédelmi védekezések során kizárólag hatóságilag engedélyezett,
gyárilag zárt egységcsomagolású, érvényes felhasználási-időtartammal rendelkező
növényvédő szerek használhatók fel a használati utasítás szerint.
e) A tag köteles a növényvédelmi munkákról és a felhasznált növényvédő szerekről minden
esetben pontos feljegyzést vezetni a permetezési naplóban, amelyet a hegyközség és más
ellenőrzésre jogosult hatóságnak szükség szerint köteles bemutatni.
f) A szőlőültetvényben a szőlő fás részeinek betegségét, vagy veszélyes kártevők és kórokozók
megjelenését a tag köteles haladéktalanul bejelenteni a hegyközségnek, amelyet a hegybírók
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jelenteni kötelesek a hegyközségi tanácsnak. A fertőzés továbbterjedésének
megakadályozása érdekében a hegyközségek a megyei növény-egészségügyi és talajvédelmi
állomással közösen közérdekű védekezést rendelhetnek el.
g) A gyomirtást a szőlőültetvényekben a gyomnövények maghozó állapota előtt kell végezni,
hogy a gyomfertőzés ne terjedjen, különös tekintettel az allergiát okozó gyomnövények
irtására, (parlagfű stb.) továbbá, hogy a gyomnövények a tápanyagot és a vizet ne szívják el
a szőlő elől.
h) A szőlő fenntartó tápanyag ellátását - levélanalízis alapján végzet laboratóriumi
szakvélemény szerint - évente ajánlott végezni.
i) A tőkehiányok pótlását évről-évre folyamatosan kell végezni az engedélyezett szőlőfajták
szaporító anyagainak felhasználásával az ültetvény fajtaazonosságának megtartásával.
j) A szüreti időpont meghatározása:
A szüret időpontját a fajta érettségének, a szőlő egészségi állapotának megfelelően kell
meghatározni. Mintavétel, próbaszüret sav-cukor meghatározás. Hegyközségi szinten a
szüreti időpontokat a helyileg szokásos módon kell a termelőkkel közölni.
k) Termésbecslést az alábbi szempontok szerint kell végezni:
- a ténylegesen termő tőkék számának megállapítása,
- a terület nagyságától függően az átlagot reprezentáló minta-tőkék átlagos fürtszámának
megállapítása,
- a fajtára jellemző átlagos fürtsúly meghatározása,
- a termés mennyiségének megállapítása és kifejezése t/ha-ban.
A termésbecslés időpontja: július 10-20-ig.
A termésbecslés adatait 08. 15-ig kell a HNT-nek továbbítani.
A termésbecslők munkáját a tagok segíteni kötelesek.
l) A szőlő őrzésének szabályozása:
Elsődlegesen az ültetvény őrzésére terjed ki szükség szerint a település önkormányzattal
együttműködve. A madárkártétel elleni hatékony védekezést az utóbbi időben súlypontosan
kell kezelni, ezt egyes helyeken a szőlőőrzéssel összekapcsolva, esetenként a termelők
aktív részvételével szervezik meg.
m) A szőlőterület értékesítési szándékáról a tulajdonos köteles elővásárlási hirdetményt
kifüggeszteni az ingatlan fekvése szerinti Önkormányzatnál.
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4./ A borgazdálkodással összefüggő feladatok szabályozása:
A törvény értelmében szőlőmustot és szőlőbort csak szőlőből szabad előállítani.
a) A must és bor előállítása és kezelése során csak meghatározott anyagokat, megengedett
arányban lehet felhasználni, és csak meghatározott eljárásokat szabad alkalmazni a
szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. sz. törvény és ennek
végrehajtásáról szóló 99/2004. (VI.3.) FVM rendelet előírásainak megfelelően. Az ettől
eltérően készített és kezelt bort hamisítottnak kell tekinteni.
b) Forgalomba hozatalra szánt termékek készítése során úgy kell alkalmazni a megengedett
anyagokat és eljárásokat, hogy a végtermék megfeleljen a termékszabványokban, vagy más
módon előírt minőségi követelményeknek.
c) A bor megnevezésében, jelölésében a termőhelyre, szőlőfajtára, minőségére, évjáratra,
termelőre, pincére utaló kifejezés csak akkor alkalmazható, ha ezek a jelölések a valóságnak
megfelelnek.
d) A meghatározott termőhelyről származó különleges minőségi borra kötelező,
a megkülönböztetésre érdemes meghatározott termőhelyről származó minőségi borra
lehetséges az állami ellenőrzőjegy alkalmazása.
Ahhoz, hogy a hegyközségi szervezet a minőség és eredetvédelem követelményeinek eleget
tegyen, szükség van a tagok tevékenységének részletes és pontos ismeretére. Fenti célból csak
úgy lehet garanciát nyújtani, ha termelési és forgalmazási szféra minden mozzanatáról pontos
adatok állnak rendelkezésre, hogy a termék nyomon követhető legyen a termelőtől a
fogyasztóig.
e) Az ellenőrzést a választmány legalább két tagja végezheti, lehetőség szerint az egyik a
hegybíró legyen. A tag az ellenőrzés alkalmával a szőlészeti és borászati nyilvántartásait,
ezekkel kapcsolatos bizonylatait bemutatni köteles. Készletellenőrzésnél azt tevékeny
közreműködésével segítenie kell. Az adatszolgáltatási bejelentések ellenőrzése esetenként
történik.
f) A borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjét
(borforgalmazás, nyilvántartás, pincekönyv, stb.) a 27/2011.(IV.12.) VM rendelet írja elő.

5./ A szőlő termőhelyi kataszterének kiegészítésére, módosítására irányuló kezdeményezés
rendje:
A 97/2009. (VII.30.) FVM rendelet szerint a hegyközség a vizsgálat elvégzése iránt kérelmet
nyújt be írásban a Vidékfejlesztési Minisztériumba. Kezdeményezésére a Kecskeméti
Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet elkészíti véleményét. Az intézet javaslata alapján az
VM Határozatban dönt.
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6./ A hegyközségi adatszolgáltatás rendjét és határidőket a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet
(a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok
kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról
és jelöléséről) szabályozza.
7./ A hegyközségi tanács ellenőrzi a hegyközségi rendtartási szabályok betartását. Az
ellenőrzés eredményeként határozattal megállapítja a szabályszegés tényét. Az illetékes
hegyközséget kötelezi a jogellenes állapot megszüntetésének kezdeményezésére.

II.
Büntető rendelkezések
1./ Általános szabályok:
A hegyközségi tanács eljárására az államigazgatási törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (2004.
évi CXL. Törvény)
A szabályszegés esetén tisztázni kell az elkövetésért felelős személy kilétét. Csak vétkes
(szándékos vagy gondatlan) magatartás miatt lehet felelősségre vonást alkalmazni
a) A rendtartásban megfogalmazott szabályokat megsértőkkel szemben a cselekmény,
illetve a magatartás súlyosságától függően az alábbi szankciókat kell alkalmazni:
1./ figyelmeztetés - akkor alkalmazható, ha az elkövetett cselekmény jelentéktelen súlyú,
vagy a mulasztást időközben pótolták,
2./ eltiltás – nem engedélyezett származás és minőségi kategória jelölés esetén, valamint a
hegyközség vagy a borvidék érdekeit súlyosan sértő magatartás, borhamisítás, hamis
termékjelölés esetén,
3./ pénzbírság kiszabása súlyos vagy ismétlődő esetekben.
Ha a cselekmény vagy mulasztás elkövetése óta legalább egy év eltelt, a felelősségre
vonásnak nincs helye, kivéve a hamis termékjelölés és a borhamisítás esetét.
b) A kiszabott büntetések igazodjanak a cselekmény súlyához, gyakoriságához, az
Ismétlődéshez és a tag személyi körülményeihez.
2./ Az egyes szabályszegések és a birság mértékét minden hegyközség a saját
hegyközségi Rendtartásában szabályozza.
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III.
A rendtartási eljárás
1./ Az eljáró szerv:
a) A rendtartási ügyekben a hegyközségeknél a választmány jár el. A borvidéki hegyközségi
tanács hegyközségekkel szembeni eljáráskor az eljáró szerv az igazgatóválasztmány.
Helyszíni ellenőrzések, bejárások alkalmával a választmány legalább kettő tagjának kell jelen
lenni.
b) Az ellenőrzések, szemlézések lehetnek váratlanok, vagy előre bejelentettek.
Készletfelmérés vagy át fogó bizonylati ellenőrzés szándékát célszerű a taggal az ellenőrzést
megelőzően 8 nappal közölni. A tag az előre bejelentett ellenőrzés elől csak kivételes esetben
térhet ki. A kivételes ok megszűnését 3 napon belül köteles jelezni, az ellenőrizni
szándékozónak és tűrni az ellenőrzés lefolytatását 15 napon belül.
c) A tag ellenőrzésében a választmány tagjaként nem vehet részt közvetlen családtag, vagy akitől
az ügy tárgyilagos megítélése nem várható el. A kizárásról, a kieső tag pótlásáról a hegyközség
elnöke gondoskodik.
2./ Az eljárás megindítása:
a) Az eljárás megindítására bejelentés, vagy az ellenőrzés eredményeként kerülhet sor.
Az eljárás megindításáról az ügyfelet értesíteni kell.
b) A hegyközség csak saját tagjaival szemben kezdeményezhet eljárást a rendtartásban
meghatározott esetekben. Azt, aki nem hegyközségi tagként vét a rendtartás szabályai ellen, a
hegyközség felszólítja a jogellenes állapot megszüntetésére, vagy a rendtartás szerinti
cselekvésre. A felszólítás eredménytelensége esetén a hegyközség a bíróságtól kérheti a
rendtartásba ütköző cselekményt elkövető személynek, a felszólításnak megfelelő kötelezését.
c) Az eljárás megszüntethető a cselekmény jelentéktelen súlya miatt.
d) Az eljárás felfüggeszthető, ha az ügy eldöntése valamely előzetes kérdés elbírálásától függ,
ami más szerv hatáskörébe tartozik, vagy az elkövető távol van.
Az eljárás csak a feltétlen szükséges legrövidebb időig függeszthető fel.

3./ Az eljárás lefolytatása:
a) Az eljárás, tárgyalás nélkül lefolytatható, ha a tényállás tisztázott, mert az elkövető azt
beismerte, vagy a kellő hatás így is elérhető.
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b) Tárgyalást kell tartani, ha a tényállás tisztázásához szükség van tanúk meghallgatására.
A tárgyaláson meg kell hallgatni az ügyfelet, a tanút, a szakértőt és megszemlézni a
bizonyítékokat.
Az ügyfél és képviselője a tárgyaláson elhangzottakra észrevételt tehet, a meghallgatott
személyhez kérdést intézhet, vagy más személy meghallgatását vagy más bizonyíték
beszerzését indítványozhatja.
A hegyközségeknél a tárgyalást a hegybíró vezeti. A tárgyalás lefolytatásának határideje
legfeljebb harminc nap.
c) A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az eljáró
szerv megnevezését, a jegyzőkönyv készítésének helyét és idejét, a meghallgatott személy
adatait és lakcímét, a jogokra és kötelezettségekre való figyelmeztetést, továbbá az ügyre
vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat, végül a meghallgatott személy, az
ügyintéző és a jegyzőkönyvvezető aláírását.
4./ A képviselet:
Az eljárás alá vont hegyközségi tag a rendtartási eljárásban köteles személyesen közreműködni.
Jogi személyt az eljárásban meghatalmazott képviselhet. A meghatalmazott képviseleti
jogosultságát igazolni köteles. Az eljáró szerv visszautasítja az olyan meghatalmazott eljárását,
aki az ügyben a képviselet ellátására nem alkalmas, vagy aki a jogosultságát nem igazolja.
Az iratokat az ügyfél számára, ha törvényes képviselője, ügygondnoka vagy írásban
meghatalmazott képviselője van, ezek részére kell kézbesíteni.
Az idézés kézbesítése azonban a megidézett részére történik, képviselője egyidejű értesítésével.
5./ Az eljárás költségei:
A rendtartási ügyekben történő eljárás költségeit az eljárás során elmarasztalt tag viseli.
Elmarasztalható határozat hiányában, vagy behajthatatlanság esetén az eljáró hegyközség
a költségviselő.
6./ A határozatot kézbesítés útján kell közölni.
Tárgyaláson a határozat a jelenlévő ügyféllel kihirdetés útján is közölhető, ez nem mentes az
írásos határozat kézbesítésétől. A kihirdetett határozatot az ügyfélnek 8 napon belül meg kell
küldeni.
A határozat közlésének napja az a nap, amelyen azt kihirdették, kézbesítették.
7./ Jogorvoslat:
A hegyközség elsőfokú határozata ellen a hegyközségi tanácshoz lehet fellebbezni.
A jogsértő testületi határozat ellen bármely tag a bírósághoz fordulhat keresettel.
Perindítás előtt a sérelmet szenvedett tag a sérelmezett határozat meghozatalát követő 15 napon
belül köteles bejelenteni a jogsértést az ellenőrző bizottságnak, amely további 15 napon belül
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állást foglal. Az ellenőrző bizottság állásfoglalásának kézhezvételétől számított 30 napon belül
lehet benyújtani a keresetet a bírósághoz. Ez a határidő jogvesztő.
8./ A hegyközségi rendtartás keretében nem szabályozott esetekben a hegyközségekről szóló
2012. évi CCXIX. törvény és az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló, 2004. évi
CXL. törvény rendelkezései az irányadók.

9./ A rendtartás módosítását és egységes szerkezetbe foglalását a törvényváltozások tették
szükségessé.
Ezen Rendtartást a Közgyűlés 2/2013. 06. 11. sz. Határozatával fogadta el.

………………………………………..
Bujdosó Ferenc
Hegyközségi Tanács elnöke

Hitelesítők:

……………………………….

……………………………….

………………………………………..
Mészáros Lászlóné
Hegyközségi Tanács titkára

