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HEGYKÖZSÉGI RENDTARTÁS
A Balatonfüred-Szőlősi Hegyközség a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény (a
továbbiakban: Htv.), a Szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a
továbbiakban Bortv.), a vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint a hegyközség alapszabályának
keretei között az alábbi rendtartást alkotja:
I.
Hegyközségi rendtartás szabályozási köre
1. A hegyközségi rendtartás (hegyszabályok) szabályozási köre a Hegyközségről szóló 1994. évi
CII. Törvény (Htv.) és a szőlészeti, borászat szakmai jogszabályok keretében:
- II. A hegyközségi rendtartás hatálya;
-III. A Balatonfüred-Csopaki Borvidék
-IV. Szőlő és bortermelő, forgalmazó gazdasági tevékenység;
-V.
Borszőlő termőhelyi kataszter;
-VI. Borszőlő ültetvénykatasztere (VINGIS);
-VII. Telepíthető fajták, termőhelyi védőár
-VIII. Telepítés, kivágás, pótlás, fajtacsere, szerkezetátalakítás
-IX. Újratelepítési jogok;
-X.
Művelési ágváltozás, (gyümölcsös, erdő, halastó, nádas telepítése)
-XI. Szőlő és bor származási bizonyítványa, eredetvédelem
-XII. Borgazdálkodás
-XIII. A szakigazgatás szervei
-XIV. Közigazgatási, hatósági ügyek
-XV. Hegyszabályok (kötelező szakmai szabályok)
-XVI. Ellenőrzés, jogkövetkezmények
-XVII. A rendtartási eljárás
-XVIII. Bizonylatolás, nyilvántartás, elszámolás, adatszolgáltatás
-XIX. A hegyközségi járulék, fizetése, beszedése, végrehajtás
-XX. Igazgatási szolgáltatási díjak
-XXI. A rendtartás jóváhagyása, kihirdetése, hatályba lépése
II.
A hegyközségi rendtartás hatálya
1. Területi hatály:
A rendtartás a hatálybalépés napjától kiterjed a hegyközség alapszabályában foglalt működési
területére, Balatonfüred város, Balatonszőlős, Tihany, Aszófő, Örvényes, Balatonudvari, Pécsely,
Vászoly, Balatonakali, Dörgicse, Mencshely települések szőlő termőhelyi kataszterbe sorolt
területeire.
2. Személyi hatály:
A rendtartás személyi hatálya kiterjed a hegyközség tagjaira, továbbá a hegyközség működési
területén mindazokra, akik a Htv. hatálya alá tartoznak (érdekeltek, kötelezettek).
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III.
Balatonfüred Csopaki Borvidék
1. A hegyközség a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. Törvény
(Bortv.) szerinti besorolása:
A hegyközség a Balatonfüred-Csopaki Borvidék besorolásba tartozik
2. Balatonfüred-Csopaki borvidékhez tartozó települések:
Alsóörs, Aszófő, Balatonakali, Balatonalmádi, Balatonfőkajár, Balatonfüred, Balatonkenese,
Balatonszőlős, Balatonudvari, Balatonvilágos, Csopak, Dörgicse, Felsőörs, Lovas, Mencshely,
Örvényes, Paloznak, Pécsely, Tihany, Vászoly, Balatoncsicsó, Monoszló, Óbudavár, Szentantalfa,
Szentjakabfa, Tagyon, Zánka.
IV.
Szőlő és bortermelő, forgalmazó gazdasági tevékenység
1. A hegyközség termelő, forgalmazó vagy más gazdasági tevékenységet nem végez.
2. A hegyközség tagja a rendtartás hatálya alá tartozó tevékenységet a tv. és, a hatályos szakmai
jogszabályok, a hegyközség alapszabálya és a rendtartás előírásainak betartásával, önállóan, saját
felelősségére, és kockázatára és javára végez.
3. A hegyközség területén szőlészeti és borászati árutermelő tevékenység csak hegyközség tagjaként
folytatható.
V.
Borszőlő termőhelyi katasztere
1. A borszőlő termőhelyi katasztere a termőhelyek egységes nyilvántartási rendszere, amely
borszőlő termesztésére való alkalmasság szempontjából ökológiailag minősített, osztályozott és
lehatárolt határrészek nyilvántartása.
2. A szőlő termőhelyi kataszterét az FVM. vezeti.
A termőhelyi kataszterbe sorolás, a kataszteri osztály-módosítás, vagy a kataszterből való törlés
iránti kérelmet a termőhely szerint illetékes hegyközség hegybírójához kell benyújtani.
A hegybíró a kérelmet véleményével továbbítja a termőhelyi katasztert vezető szervnek.
A kérelemhez előzetesen be kell szerezni a kecskeméti Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet
(SZBKI) szakvéleményét.
3. A borszőlő termőhelyi kataszterébe tartozó terület a kataszteri osztályozás szerint
a) I. osztályú, borszőlőtermesztésre kiváló adottságú,
b) II. osztályú,
-1. borszőlőtermesztésre kedvező adottságú,
-2. borszőlőtermesztésre alkalmas terület lehet.
5. Borszőlőültetvényt telepíteni csak termőhelyi kataszterbe sorolt területen lehet.
97/2009. (VII.30.) FVM r.
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VI.
Borszőlő ültetvénykatasztere
(VINGIS)
1. A borszőlő ültetvénykatasztere valamennyi árutermő szőlő tekintetében tartalmazza az
ültetvények azonosító adatait (település, helyrajzi szám, területnagyság), az ültetvény használójának
nevét, lakcímét, illetve székhelyét, adószámát, adóazonosító jelét, hegyközségi kódszámát és a
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által adott regisztrációs számát.
2. A borszőlő ültetvénykataszterét a hegybíró vezeti.
3. Az adatokat érintő változásokat a szőlőtermelő minden borpiaci év végéig köteles a hegybírónak
k bejelenteni.
A hegybíró a kataszter névre szóló adattartalmát támogatás elbírálása céljából a mezőgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szervnek átadja.
A kataszter adattartalma statisztikai célra felhasználható, abból adatok a KSH részére egyedi
azonosításra alkalmas módon statisztikai célból átadhatók.
A hegybíró az adatokat az ültetvénykataszterből, a földmérési és térinformatikai államigazgatási
szerv számára, a VINGIS-ben való rögzítés céljából, továbbítja.
Bortv.

VII.
Telepíthető fajták, termőhelyi védőár
1. Árutermő szőlőültetvény létesítésére és pótlására a Bortv. végrehajtási rendeletében
meghatározott, engedélyezettként osztályba sorolt borszőlőfajta használható fel.
2. A borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolását miniszteri rendelet tartalmazza.
3. A hegyközség - a jogszabályok keretein belül, a hegyközségi tanács által a borvidék területére
meghatározott borszőlőfajták közül - a működési területére kiterjedően - a rendtartás mellékletében
meghatározhatja a telepíthető szőlőfajtákat, továbbá fajtánként az egységnyi területen termelhető
szőlő, must és bor mennyiségét, valamint a legalacsonyabb szüretelési mustfokot.
Htv. Bortv., 98/2009 (VII. 30.) FVM. r.
VIII.
Telepítés, kivágás, pótlás, fajtacsere, szerkezetátalakítás
1. Árutermő, törzs- és kísérleti célú borszőlőt telepíteni, illetve kivágni a mezőgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szerv engedélyével lehet.
A telepítéskori tőkeszám 25%-ot meghaladó hiányának pótlása, vagy az ültetvény más fajtára
történő cseréje esetén a telepítésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
2. Engedélyt az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet kaphat, aki (amely):
a) az eljárási törvény 28. § (1) bekezdésében előírt regisztrációs kötelezettségének eleget tett, és
b) a kérelemben feltüntetett ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlant érvényes jogcím alapján
használja.
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3. A telepítési, illetve kivágási engedély iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) a telepítés,
illetve a kivágás tervezett megkezdése előtt legalább kettő hónappal, helyrajzi számonként külön, a
kérelemben megjelölt terület fekvése szerint illetékes hegybíróhoz kell benyújtani.
4. A kérelmet a hegybíró megvizsgálja, hogy a telepítés megfelel-e a hegyközségi rendtartásnak,
valamint a betelepíteni kívánt összefüggő terület határától meghatározott ültetési távolság eléri-e
legalább a sortávolság felét.
A kérelmet a benyújtástól számított nyolc munkanapon belül, megállapításaival, valamint az
engedély iránti kérelemmel kapcsolatos javaslatával együtt továbbítja az MVH PKI részére.
A kérelmet a benyújtástól számított nyolc munkanapon belül a hegybíró az (5) bekezdésben
foglaltakkal kapcsolatos megállapításaival, valamint az engedély iránti kérelemmel kapcsolatos
javaslatával együtt továbbítja az MVH PKI részére.
Engedély legfeljebb három évre adható.
5. A telepítést, kivágást be kell jelenteni a hegybírónak, aki továbbítja az MgSzH-nak.
6. Alanyültetvény telepítése, valamint pótlás vagy fajtaváltás esetén a telepítésre vonatkozó
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
7. Szerkezetátalakítás: 161/2008 (12. 18.) FVM. rendelet szerint.
8. A telepítés, illetve a kivágás tényét a hegybíró a borszőlőültetvény kataszterébe bejegyzi, és a
kataszterből adatot szolgáltat az illetékes hegyközségi tanácsnak.
9. A hegybíró minden tudomására jutott, engedély nélküli telepítést, illetve kivágást nyolc
munkanapon belül bejelenti a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)
Központ részére.
Szakmai jogszabályok a melléklet szerint
IX.
Újratelepítési jogok
1. Újratelepítési jog az árutermő borszőlő ültetvény engedélyezett kivágásával keletkezik.
Az újratelepítési jog a kivágott ültetvénnyel megegyező nagyságú területre vonatkozik.
2. Az újratelepítési jog jogosultja az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet is, aki (amely) a 4. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, és e
rendelet hatálybalépését megelőzően a jogszabályi előírásoknak megfelelően szerzett újratelepítési
jogot, továbbá akire az újratelepítési jogot a jogosult átruházta.

3. A jogosult az újratelepítési jogát Magyarországon bárhol, a használatában vagy tulajdonában lévő
szőlőültetvény telepítésére alkalmas földrészleten felhasználhatja annak időbeli hatályán belül, vagy
másra átruházhatja.
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4. Az újratelepítési jog:
a) 1996. május 1. és 2004. április 30. között engedéllyel végzett ültetvénykivágás alapján
keletkezett jog 2010. július 31-ig;
b) 2004. május 1. és 2008. július 31. között engedéllyel végzett ültetvénykivágás alapján
keletkezett jog a kivágást követő nyolcadik borpiaci év végéig;
c) 2008. augusztus 1. után engedéllyel végzett ültetvénykivágás alapján keletkezett jog 2015.
december 31-ig hatályos, és használható fel.
5. Az újratelepítési jog átruházása esetén az átadó és az átvevő közösen kötelesek kérelmezni az
átruházni kívánt újratelepítési jog átvezetését a nyilvántartásban.
A jogosult a vásárolt újratelepítési jogát tovább nem ruházhatja át.
6. A fel nem használt újratelepítési jogok - időbeli hatályuk lejártával - határozathozatal nélkül, az
MVH által vezetett telepítési jogtartalékba kerülnek.
7. Az engedéllyel történt kivágást az MgSzH által felvett ellenőrzési jegyzőkönyv alapján az
újratelepítési jogot, továbbá annak felhasználását a hatóság (MVH PKI) nyilvántartásba veszi.
8. A hegybíró köteles együttműködni az MVH-val, a kérelmezővel az újratelepítési jogra vonatkozó
tulajdonjog, illetve az újratelepítési jog keletkezésének igazolásához szükséges adatok (1) bekezdés
szerinti hiánypótlása során.
9. Az ültetvénykataszter részeként, a hegybírók által vezetett újratelepítési jogokra vonatkozó
nyilvántartást a hegybírók 2009. július 21-ével lezárták.
Azt követően a hegybíró újratelepítési jogot a nyilvántartásban nem vezethet át, jogot nem
igazolhat, nem törölhet, valamint nem vehet nyilvántartásba, az erre irányuló kérelmeket,
bejelentéseket az MVH PKI részére - a kérelmező egyidejű tájékoztatása mellett - továbbítja.
A hegybíró az újratelepítési jogok nyilvántartásával kapcsolatos minden adatot köteles 2015.
december 31-ig megőrizni.
10. Telepítési jog nélkül végzett telepítés
A telepítési tilalom megszegésével, 2004. április 30-a után telepített szőlőültetvényt ki kell vágni,
illetve az ültetvényen keletkezett termést lepárlás céljára kell leadni. (ET.rendelet)
Telepítési jog nélkül telepített ültetvények termése kizárólag olyan alkohol készítése céljára adható
le, amelynek alkoholtartalma a 80 térfogatszázalékot meghaladja.
Bortv. 86/2009 (VII. 17.) FVM. r. 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet:

X.
Művelési ágváltozás, (gyümölcsös, erdő, halastó, nádas telepítése)
1. Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani.
2. A borszőlőültetvény használója köteles az ültetvényt rendeltetésének megfelelően művelni.
3. A termőföld művelési ágának megváltoztatását be kell jelenteni a földhivatalnak.
4. A gyümölcstelepítés engedélyezése a települési jegyző hatáskörébe tartozik.
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5. Szőlő termőhelyi kataszterbe tartozó terület esetében a hegybíró Igazolja, hogy az ültetvényt a
borszőlő ültetvény kataszterből kivezette.
6. A termőhelyi kataszterbe sorolt területeken gyümölcsös - a csemegeszőlő-telepítést kivéve -, erdő,
halastó és nádas művelési ágra történő változtatás, valamint a művelés alól történő kivétel csak az
illetékes hegyközség (hegybíró) hozzájárulásával lehetséges.
7. A borszőlő termőhelyi kataszterébe történő sorolás, módosítás vagy a kataszterből történő törlés
kezdeményezésével kapcsolatos kérelmet a hegybíró a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz,
mint a borszőlő termőhelyi kataszterét vezető szervhez továbbítja.
A borszőlő termőhelyi kataszterébe történő sorolás, módosítás, vagy a kataszterből történő törlés
kezdeményezése esetén szakértőként a Budapesti Corvinus Egyetem Szőlészeti és Borászati
Kutatóintézet Kecskemét (a továbbiakban: SzBKI) jár el.
A termőhelyi katasztert vezető szerv a kérelemről
a) a hegybíró véleménye,
b) az SzBKI által adott szakvélemény
figyelembevételével dönt.
8. Termőföld szőlő termőhelyi kataszterből történő törlése iránt a hegybíróhoz kell benyújtani a
kérelmet
9. Borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt területnek gyümölcsös művelési ágra történő
változtatásához a hegyközség (hegybíró) engedélye kell
10. Szőlő termőhelyi kataszterbe tartozó termőföldön történő gyümölcs telepítés művelési ág
változásnak minősül, a telepítés befejezése után 30 napon belül be kell jelenteni a Földhivatalnak.
11. Amennyiben a hegybíró megállapítja, hogy a hegyközség hozzájárulása nélkül került sor a
termőhelyi kataszterbe sorolt területen erdő telepítésére vagy halastó, nádas létesítésére,
kezdeményezi az arra jogosult szervnél az eredeti állapot helyreállításának elrendelését.
2007. évi CXXIX törvény, (Bortv.)
314/2007 (XI.21.) Korm. R. 97/2009./VII.30./ FVM.r.)

XI.
Szőlő és bor származási bizonyítványa, eredetvédelem
1. Borászati terméket csak származási bizonyítvánnyal rendelkező borszőlőből, mustból, borból
lehet előállítani, illetve tovább feldolgozás céljából forgalomba hozni.
2. Borszőlő alapú üdítőitalokat csak származási bizonyítvánnyal igazolt szőlőmustból vagy
szőlőmust sűrítményből lehet előállítani.
5. A borszőlő származási bizonyítványát a borszőlőültetvény fekvése szerinti illetékes hegybíró
adja ki.
6. A borászati termék első borszármazási bizonyítványát a borszőlőültetvény fekvése szerint
illetékes hegybíró adja ki.
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7. A nem hegyközségi területről származó borszőlőre, illetve borra vonatkozó származási
bizonyítványt az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben felsorolt hegyközség
hegybírója adja ki.
8. A forgalomba hozatali engedélykérelemhez csatolni kell a származási bizonyítványt.
9. Tovább feldolgozás céljára a Magyar Köztársaság területére behozott bor esetén a származási
bizonyítványt a bor tárolási helye szerint illetékes hegybíró állítja ki, a borkísérő okmányok alapján.
10. Tovább feldolgozás, illetve kiszerelés céljából a Magyar Köztársaság területére behozott bor
készletváltozásáról a borászati üzem adatot szolgáltat a borászati üzem helye szerint illetékes
hegybíró részére.
A hegybíró az adatokat 10 munkanapon belül továbbítja a borászati hatóság részére.
Bortv.

127/2009 (IS.29.) FVM. rendelet

XII.
Borgazdálkodás
1. A must és bor előállítására a Bor tv.-ben foglalt előírásokat kell alkalmazni.
2. A borászati termékek jelölésével, eredetvédelmével kapcsolatos előírásokat a Bortv. tartalmazza.
3. Azt a borászati terméket, amely nem a törvény, valamint a végrehajtási rendelete
rendelkezéseinek megfelelően állítottak elő, vagy kezeltek, hamisítottnak kell tekinteni. Hamisított
borászati terméket birtokban tartani és tárolni tilos. Ennek megsértése esetén a bor nem hozható
forgalomba évjárat, fajta és termőhely megjelöléssel.
4. A borgazdálkodás alapvető szabályait a Bortv. és a végrehajtására kiadott - e rendtartás
mellékletében felsorolt - szakmai jogszabályok tartalmazzák. A tevékenység során különösen fontos
figyelembe venni az alábbi szabályok betartását:
- Szőlészeti és borászati üzemek működésének engedélyezése, a tevékenység higiéniai szabályai;
- Borok előállítása;
- Borászati termékek eredet megjelölése;
- Palackozás, hordós és kannás kiszerelés;
- Jövedéki termékek forgalmazása;
- Élelmiszer előállítás és forgalomba hozatal;
- Kereskedelmi tevékenység
- Tárolás, szállítás;
- Nyilvántartás, bizonylatolás, adatszolgáltatás;
- Zárjegy, jövedéki termékekre vonatkozó szabályok.
-A rendtartásban nem szabályozott kérdésekben a termékleírásokra vonatkozó hatályos
jogszabályok az irányadók. A 2012. évi szürettől a hatályos termékleírások érvényesek.

XIII.
A szakigazgatás szervei
1. A szakigazgatás szervei
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A szőlészeti-borászati igazgatással összefüggő szakmai irányítási, szervezési, valamint hatósági
feladatokat ellátó szervek:
- A hegyközségi szervezetek,
-A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv,
-A borászati hatóság,
-A növénytermesztési hatóság
2. A hegyközségi szervezet:
Hatáskörében ellátja az ültetvény telepítésével, művelésével, kivágásával, az ültetvénykataszter
vezetésével, a származási bizonyítványok kiadásával kapcsolatos feladatokat, valamint ezek
vonatkozásában hatósági ellenőrzést végez.
3. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv:
-Vezeti az újratelepítési jogok nyilvántartását;
-Engedélyezi az árutermő, törzs- és kísérleti borszőlő telepítését és kivágását;
-Elrendeli az engedély nélkül vagy a telepítési engedélyben foglaltaktól eltérően telepített borszőlő
kivágását.
4. A borászati hatóság:
Aborászati termékek - ide nem értve a friss borszőlőt, töppedt borszőlőt, aszúsodott borszőlőt előállítását, kiszerelését és forgalomba hozatalát végző üzemek működésének engedélyezésével,
továbbá a borászati termékek származási bizonyítványával, előállításával, kezelésével, minőségével
és forgalomba hozatalával kapcsolatos hatósági feladatokat lát el.
A borászati hatóság közigazgatási eljárásban országos illetékességgel hozott döntése ellen
közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs.
A borászati hatóság a jármű rakományának ellenőrzéséhez a rendőrség, illetve a vámhatóság
közreműködését kérheti.
5. A növénytermesztési hatóság:
Ellenőrzi az ültetvénytelepítéseket és ültetvénykivágásokat.
Bortv.

XIV.
Közigazgatási, hatósági ügyek
1. A hegybíró a műveletlenül hagyott ültetvény használóját megfelelő határidő biztosításával
felszólítja, hogy a szükséges talaj- és növényvédelmi munkákat végezze el, illetve a szőlőt művelje
meg. Ha a felszólítás eredménytelen, a hegybíró a határidő lejártát követő öt munkanapon belül
köteles erről tájékoztatni az ingatlanügyi hatóságot.
2. A hegyközség (hegybíró) a szőlő termőhelyi kataszterbe tartozó területekre a tulajdonosok
képviseletében jogosult kezdeményezni a vadászati hatóságnál, hogy a külterületen lévő zártkerti
ingatlant a vadászterület kiterjedésének megállapításánál figyelembe vehető földterületnek
minősítse, valamint jogosult a földtulajdonosokat a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a
vadászatról szóló törvénynek a jegyzőre vonatkozó szabályai szerint képviselni.
3. Aki a szőlő, must vagy bor származási bizonyítványát, vagy jogszabályban meghatározott, a
hegybíró által kiadandó más igazolását nem a jogszabályban meghatározott határidőig kérelmezi, az
okiratokat csak 5000-500 000 forintig terjedő mulasztási bírság megfizetésével kaphatja meg.
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A hegybíró a bírság kiszabása során figyelembe veszi a késedelem időtartamát, az ügyfél
késedelembe esésének gyakoriságát, továbbá származási bizonyítvány esetén a kérelemben foglalt
szőlő, illetve bor értékét.
A bírság, adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.
A beszedett bírság a hegyközséget illeti meg.
4. A hegyközségi szervezetek közigazgatási hatósági ügyekben való eljárására a közigazgatási
hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
A hegyközségi szervezetek határozata ellen, ha az eljárás első fokon
a) hegyközségnél indult, a hegyközségi tanácshoz;
b) hegyközségi tanácsnál indult, a nemzeti tanácshoz lehet fellebbezni.
5. Közigazgatási hatósági ügyekben
a) hegyközségnél a hegybíró,
6. A hegybíró akadályoztatása esetén feladatai ellátására az alapszabály rendelezéseit kell
alkalmazni, az alábbi kiegészítéssel:
-Helyettesítésére a hegybíróra előírt feltételeknek megfelelő másik személyt kell kijelölni;
-A választmány (meghatározott körben) aláírási, kiadmányozási joggal ruházhatja fel a
hegyközség más munkavállalóját.
7. A hegyközséget az által ellátott közigazgatási feladatok költségét az állam megtéríti.
A hegyközség érvényes rendtartása hiányában a közfeladatok ellátásáért költségtérítésben nem
részesülhet.
8. A hegyközséget a közigazgatási hatósági ügyekben való eljárásukért - a származási
bizonyítvány ügyek kivételével - igazgatási szolgáltatási díj illeti meg.
Htv.

61/1998. (XII.17.) Fvm.r.

XV.
Hegyszabályok (kötelező szakmai szabályok)
1. A borszőlőültetvény használója köteles az ültetvényt rendeltetésének megfelelően művelni.
2. Alkalmazható művelési módok:
Bakművelés, alacsony kordon, középmagas kordon, Lenz-Moser, Sylvoz, ernyőművelés, egyes
függöny.
5. Terhelés:
Mt. minőségi bor legfeljebb 100 hl/ha bor hozamú ültetvényről származhat, kivéve, ha az utolsó öt
év borvidéki termésátlaga ezt meghaladja és a borvidéki rendtartás ezt szabályozza (legfeljebb 120
hl/ha hozamszintig).
A tőkénkénti rügyterhelést ennek megfelelően kell megválasztani (max. 12 rügy/m2)
6. Termésbecslés
a./ a ténylegesen termő tőkék számának megállapítása
b./ a terület nagyságától függően az átlagot reprezentáló mintatőkék átlagos fürtszámának
megállapítása
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c./ a fajtára jellemző átlagos fürtsúly meghatározása
d./ a termés mennyiségének megállapítása és kifejezése tonna/ha-ban.
A termésbecslés általában aug. 01. - aug. 10. napja között történik. A termésbecslők munkáját a
tagok segíteni kötelesek.
7. Szüret
A szüret időpontját a fajta érettségének, (cukor és savtartalom), a szőlő egészségi állapotának
megfelelően a választmány határozza meg. A szüreti időpontokat a helyileg szokásos módon
(hirdetmény stb.) kell a termelőkkel közölni.
8. Művelés
Az ültetvények nevelését, ápolását, a talajerő-gazdálkodást, a gyomirtást, a kártevők és kórokozók
elleni védelmet környezet- és természetkímélő módon, a természet- és tájvédelemre vonatkozó
szabályok előírásaira figyelemmel kell végezni.
A felhasznált növényvédő szerekről permetezési naplót kell vezetni.
9. A Növények, hulladék kezelése:
-A növényzet kezelése (ápolása, kivágása), a használó kötelessége és felelőssége
-A növényi hulladékot elsősorban komposztálással kell kezelni.
-Égetését az erre vonatkozó külön jogszabályok betartásával lehet végezni.
-Szemetet a települési önkormányzat által kijelölt szeméttelepre illetve a kihelyezett
szemétgyűjtőkbe kötelesek elhelyezni. Avar, hulladék, gyom
-Veszélyes hulladékot, kémiai anyagokat a vonatkozó jogszabályok szerint lehet kezelni és
felhasználni.
10. Utak, mezsgyék, szomszédjogok, terület lezárás, kerítés, építés
-A hegyközség területén közlekedésre csak az alaptérképen jelölt utakat szabad igénybe venni.
-A hegyi utak karbantartásáról az utak kezelői kötelesek gondoskodni a települési önkormányzat és
a hegyközség szervezésében.
-A szőlőültetvényhez csatlakozó mezsgye, útszakasz és árok feléig a termelő (az ingatlan
használója) köteles a gyomtalanítást szükség szerint elvégezni.
-A használó köteles betartani és tiszteletben tartani a szomszédjogokat.
-A jogosult engedélye, tudomása nélkül - a Htv.-ben és a Bortv.-ben meghatározott ellenőrző
szervek kivételével - tilos a más használatában levő ültetvényre bejárni, illetve azon átjárni.
-Területet lezárni, kerítést létesíteni a hatályos jogszabályok szerint lehet.
-A szőlőkataszter területén csak a tájba illő építményeket lehet építeni.
11. A hegyközség területén ingatlant birtokló, használó személy és hozzátartozója köteles tűrni a
szőlőtermeléssel járó sajátosságokat.
12. A szőlők őrzése
a./ A hegyközség az érdekeltek igénye szerint és költségére (dűlőnként, fajtánként stb.) megszervezi
a szőlők őrzését.
b./ A szőlők őrzésének szabályozása a közgyűlés hatáskörébe tartozik.
Htv.

XVI.
Ellenőrzés, jogkövetkezmények

86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet
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1. A hegyközség (hegybíró) ellenőrzi a hegyszabályok betartását. Az ellenőrzés eredményeként
megállapítja a szabályszegés tényét, a tagot a jogellenes állapot megszüntetésére, meghatározott
cselekvés teljesítésére, valamitől való tartózkodásra kötelezheti vagy - a rendtartásban
meghatározott esetekben és mértékig - bírsággal sújthatja.
A hegyközség (hegybíró) a bort hamisító vagy hamis termékjelölést alkalmazó tagját eltilthatja a
településre vagy termőhelyre utaló származásmegnevezés, illetve a „különleges minőségű bor”, a
„minőségi bor”, valamint a „tájbor” minőségmegjelölés alkalmazásától.
-Azt, aki nem hegyközségi tagként vét a rendtartás szabályai ellen, a hegyközség (hegybíró)
felszólítja a jogellenes állapot megszüntetésére vagy a rendtartás szerinti cselekvésre. A felszólítás
eredménytelensége esetén a hegyközség (hegybíró) bíróságtól kérheti a rendtartásba ütköző
cselekményt elkövető személynek a felszólításnak megfelelő kötelezését.
2. Aki a szőlő származási bizonyítvány kérelem benyújtására meghatározott határidőt elmulasztja, a
külön rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díj kétszeresét kell megfizetnie.
3. A hegybíró mulasztási bírságot szab ki, ha a hegyközség felé előírt bejelentési vagy
adatszolgáltatási kötelezettséget elmulasztották vagy az adatszolgáltatást hiányosan teljesítették.
A hegybíró a bírság kiszabása során figyelembe veszi a szolgáltatandó adatok körét és a jogsértés
gyakoriságát. A hegybíró által kiszabott mulasztási bírság a hegyközség bevétele.
A mulasztási bírság mértéke legfeljebb ötszázezer forint összeg erejéig terjedhet.
4. Telepítés, kivágás ellenőrzése, jogkövetkezmények
-Felszólítás a mulasztás pótlására;
-Újbóli engedélyeztetési eljárás, utólagos engedélyezés;
-Kivágásra kötelezés, vagy kivágatás;
-Engedély nélküli kivágás esetén utólagos engedélyezés, vagy a művelési ág szerinti állapot
helyreállítása;
-A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiszabható mulasztási bírság (500 000
forintig);
5. A borgazdálkodás körébe tartozó ellenőrzés és jogkövetkezmények
-A borászati hatóság ellenőrzi:
-A helyszíni ellenőrzés során készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az ellenőrzés keretében
elrendelt ideiglenes intézkedést is. A borászati hatóság a hegybíró hatáskörébe is tartozó esetekben
a jegyzőkönyv egy példányát a borászati üzem helye szerint illetékes hegyközségnek is megküldi.
-A vizsgálat költségeinek megtérítésére kötelezés;
-Az üzem ideiglenes bezárása;
-A forgalomba hozatal korlátozása, megtiltása;
-Üzem működési engedélyének visszavonása
-A borászati termék zárlat, valamint a közfogyasztásra, továbbfeldolgozásra alkalmatlan termék
megsemmisítésének vagy lepárlásának elrendelése;
-Minőségvédelmi bírság
-Eltiltás a származási helyre utaló megnevezés használatától;
-Súlyos mulasztás közzététele;
-Minőségvédelmi bírság: A borászati hatóság szabhatja ki. (legalább ötvenezer forint);
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-Mulasztási bírság: A borászati hatóság vagy a hegybíró mulasztási bírságot szab ki, ha a
borászati hatóság vagy a hegyközség felé előírt bejelentési vagy adatszolgáltatási kötelezettséget
elmulasztották vagy az adatszolgáltatást hiányosan teljesítették.
A mulasztási bírság mértéke legfeljebb ötszázezer forint összeg erejéig terjedhet.
A hegybíró által kiszabott mulasztási bírság a hegyközség bevétele.
6. A rendtartást és a jogszabályi előírásokat sértő cselekményekért, mulasztásokért a hegybíró
legfeljebb 20.000.-Ft-ig terjedő bírságot szabhat ki, amennyiben a törvény ennél magasabb összegű
bírság kiszabását nem teszi lehetővé.
7. A bírság mellett a hegybíró által érvényesíthető egyéb jogkövetkezmények:
-Közérdekű védekezés elrendelése;
-Két év eltelte után az ültetvény kivágása a termelő költségére;
-Származási bizonyítvány kiadásának megtagadása;
-Kötelezés a mulasztás pótlására ,
-Kötelezés az őrzési díj megfizetésére;
-A termőhelyi védőár alatti értékesítés esetén az értékkülönbözet befizetése a hegyközségnek.
8. A mulasztási bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.
Bortv. 86/2009 (VII. 17.) FVM. Rendelet, 161/2008 (12. 18.) FVM. rendelet.

XVII.
A rendtartási eljárás
1. Helyszíni ellenőrzés:
A hegybíró a jogszabályokban és e rendtartásban foglalt feladatkörében helyszíni ellenőrzést
végezhet.
A helyszíni ellenőrzésben más tisztségviselő is részt vehet.
A helyszíni ellenőrzés más hatósággal együtt is végezhető.
2. A rendtartási eljárás:
a./ Egyszerűsített (tárgyalás nélküli) eljárást lehet lefolytatni ha a tényállás tisztázott, mert az
elkövető beismerte tettét, vagy a kellő hatás így is elérhető.
b./ Tárgyalást kell tartani jegyzőkönyv felvétellel, ha azt jogszabály írja elő, ha szükséges a
tényállás tisztázásához:
-A tárgyalásra szóló idézést úgy kell kiküldeni írásban, hogy azt az ügyben érintett személy legalább
nyolc nappal a tárgyalás előtt kézhez kapja;
-Az idézésben meg kell jelölni, hogy az idézés milyen minőségben történik (eljárás alá vont
személy, tanú, sértett, szakértő). Az idézett személyt figyelmeztetni kell a megjelenés
elmulasztásának jogkövetkezményeire.
-Az idézett személy a tárgyaláson köteles megjelenni. Ha nem jelenik meg, vagy az eljárás helyéről
engedély nélkül eltávozik, távolmaradását vagy távozását nem igazolja, 3.000.-Ft bírsággal
súlytható (a jogosrvoslati lehetőséget is tartalmazó írásbeli határozattal);
-Az eljárás alá vont tag a rendtartási eljárásban köteles személyesen részt venni. Gazdasági
társaságot illetve más szervezetet igazolt képviselője (meghatalmazottja) képviseli. Az eljáró szerv
a képvisletet visszautasíthatja, ha a személy a képviselet ellátására alkalmatlan vagy képviseleti
jogát megfelelően nem igazolja. Az eljárásban a tag jogi képviselője is részt vehet.
-Az iratokat az eljárás alá vont tagnak illetve képviselőjének lehetőleg az idézéssel együtt
kézbesíteni kell.
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-A tag és képviselője a tárgyaláson elhangzottakra észrevételt tehet, a meghallgatott személyhez
kérdést intézhet, vagy más személy meghallgatását vagy más bizonyíték beszerzését
indítványozhatja.
-A tárgyalást a hegybíró vezeti.
-Ha az eljárást legfeljebb két éven belül nem lehet befejezni, az eljárást az ügy lezárásával
elévültség okán meg kell szűntetni
-A tárgyalás -eljárás- lefolytatásának határideje az eljárás megindításától számított 30 nap.
-Fel kell függeszteni az eljárást, ha az ügy eldöntése olyan kérdéstől függ, amely más szerv
hatáskörébe tartozik vagy az elkövető távol van. Ez utóbbi esetben az eljáró - az eset
körülményeinek mérlegelésével - dönthet a rendelkezésre álló adatok alapján. Az eljárás csak a a
feltétlenül szükséges legrövidebb időig függeszthető fel úgy, hogy az eljárás legfeljebb két éven
belül befejezhető legyen.
-Az eljárást meg kell szűntetni, ha egyértelmű, hogy a cselekményt nem az eljárás alá vont személy
követte el, vagy meghalt. Megszűntethető az eljárás a cselekmény vagy mulasztás csekély súlya
miatt is.
-A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell felvenni, ha azt az érintett személy kéri akkor is, ha egyébként az
mellőzhető lenne. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az eljáró szerv megnevezését, a
jegyzőkönyv készítésének helyét, időpontját, a meghallgatott személy azonosító adatait, a jogokra és
kötelezettségekre történő figyelmeztetést, az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat,
körülményeket, megállapításokat, a meghallgatott személy, az ügyintéző és a jegyzőkönyvvezető
aláírását.
3. Határozat:
-A tényállás tisztázása után lehet határozatot hozni;
-A határozatban fel kell tüntetni a személyi adatokat, a tényállást, a rendelkezést, a jogorvoslati
lehetőséget, a költségviselést, a teljesítési határidőt, a végrehajtás elmulasztásának következményeit.
4. Költségviselés.
Az eljárás költségeit az elmarasztalt tag viseli. Elmarasztaló határozat hiányában vagy
behajthatatlanság esetén az eljárás költségeit a hegyközség viseli.
5. Jogorvoslat
-A hegyközség közigazgatási ügyben hozott elsőfokú határozata ellen a hegyközségi tanácshoz lehet
fellebbezni.
-A jogsértő testületi határozat felülvizsgálatát a hegyközség bármely tagja kérheti a bíróságtól.
Perindítás előtt a sérelmet szenvedett tag a határozat meghozatalától számított tizenöt napon belül
köteles a jogsértést bejelenteni az ellenőrző bizottságnak, amely további tizenöt napon belül állást
foglal, s erről a tagot valamint a határozatot hozó testületet írásban értesíti.
-A keresetet az ellenőrző bizottság állásfoglalása kézhezvételétől számított harminc napon belül a
hegyközség ellen kell megindítani, ez a határidő jogvesztő. A keresetnek halasztó hatálya nincs, a
bíróság azonban a határozat végrehajtását felfüggesztheti.
6. 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 bíróságtól kérheti a rendtartásba ütköző cselekményt
elkövető személynek a felszólításnak megfelelő kötelezését.
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7. A rendtartási eljárásra egyebekben a Ket. Előírásait kell alkalmazni.

XVIII.
Bizonylatolás, nyilvántartás, elszámolás, adatszolgáltatás
1. A szőlészeti és borászati termékek egységes bizonylati, nyilvántartási, és adatszolgáltatás
kötelezettségét a Bortv. és más szakmai jogszabályok határozzák meg.
2. A kötelezettségek részleteit szükség szerint e szabályzat melléklete tartalmazhatja.
Bortv., 52/2001. (VIII.2.) FVM-PM. R., 127/2009. (IS.29.) FVM. r.

XIX.
A hegyközségi járulék, fizetése, beszedése, végrehajtás;
A hegyközségi járulék kivetésére, beszedésére, végrehajtására vonatkozó szabályokat melléklet
tartalmazza.
XX.
Igazgatási szolgáltatási díjak.
Az igazgatási szolgáltatási díjakra vonatkozó szabályokat melléklet tartalmazza.
XXI.
A rendtartás jóváhagyása, kihirdetése, hatályba lépése
1. A Balatonfüred-Szőlősi Hegyközség a jelen rendtartást és mellékleteit a 2011. …… …… napján
tartott közgyűlés ………./2011. számú határozatával jóváhagyta.
2. Az elfogadott rendtartást meg kell küldeni a hegyközségi tanácsnak, amely kifogást emelhet a
rendtartás ellen, ha az törvénysértő, vagy nyilvánvalóan szakszerűtlen rendelkezést tartalmaz.
A hegyközségnek a kifogásolt rendelkezést újra kell tárgyalni.
A rendtartást - kifogás híján - a hegyközségi tanácsnak történő megküldését követő harminc nap
elteltével kell közzétenni.
3. A rendtartást hirdetményi úton, valamint a helyben szokásos más alkalmas módon is közzé kell
tenni, továbbá a hegyközség székhelyén kívül lakó tagoknak meg kell küldeni. A közzététellel
egyidejűleg a rendtartást meg kell küldeni a települési önkormányzatnak, valamint a mezőgazdasági
igazgatási szervnek is. A rendtartás a hirdetményként való közzététele napját követő harmincadik
napon lép hatályba.
4. A Balatonfüred-Szőlősi Hegyközség 2006. 05. 12-én jóváhagyott rendtartása a jelen rendtartás
kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti.
2011. ……. ……….
.......................................................
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MELLÉKLETEK
Borszőlő fajtajegyzék (tervezet)
Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok a Baltonfüre-Csopaki Borvidék
településeinek I. és II. osztályú szőlő termőhelyi kataszterbe sorolt település részei (97/2004)
VI.3.) FVM. r.)
Jogszabálymutató
(Zárójelben az utolsó módosítás-hatálybalépés időpontja)
314/2007 (XI.21.) Korm. rendelet:
A gyümölcsültetvény telepítést engedélyező telepítési hatóság kijelöléséről
2007. évi CXXIX. Törvény: A termőföld védelméről (k i v o n a t)
A művelési ág megváltoztatása - művelési kötelezettség – hegybíró feladatai
2004. évi XVIII. Törvény: (k i v o n a t)
A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról
97/2009. (VII. 30.) FVM rendelet: (k i v o n a t)
A borszőlő termőhelyi kataszterének felvételezéséről, kiegészítéséről és módosításáról
61/1998. (XII. 17.) FVM rendelet:
A hegyközségi szervezetek által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról
2003. évi XCII. Törvény (Art.) (k i v o n a t)
Az adózás rendjéről
A hegyközségi járulék és a bírság beszedése.
1994. évi CII. törvény: (k i v o n a t)
A hegyközségekről - a hegyközségi járulékról- beszedéséről.
A Ket. alkalmazása a hegyközség közigazgatásban eljárásában
2004. évi CXL. Törvény: (k i v o n a t)
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
2004. évi CXL. Törvény: (k i v o n a t)
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
1994. évi CII. Törvény: (teljes szöveg)
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Borszőlő fajtajegyzék
Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok a Balatonfüred-Csopaki Borvidék
településeinek I. és II. osztályú szőlő termőhelyi kataszterbe sorolt település részei (97/2004) VI.3.)
FVM. r.)
Fehér
-Chardonnay
-Furmint
-Juhfark
-Olaszrizling
-Ottonel muskotály
-Pinot blanc
-Rajnai Rizling
Rizlingszilváni (Müller Thurgau)
-Sauvignon,
-Sárga Muskotály
-Szürkebarát
-Tramini
-Zenit

Vörös
.
Cabernet franc
Cabernet sauvignon
Kékfrankos
Kékoportó
Pinot noir (Kék burgundi)
Merlot
Zweigelt

2. Engedélyezett fajták:
Fehér
-Chasselas
-Cserszegi fűszeres
-Irsai Olivér
-Királyleányka
-Zeus

Vörös
Syrah

.

3. Ideigelenesen engedélyezett fajták:
Fehér
-Aligoté
-Csabagyöngye
-Ezerfürtű
-Furmint
-Gyöngyrizling
-Hárslevelű
-Karát
-Korai piros veltelini
-Lakhegyi mézes
-Leányka
-Nektár
-Pintes
-Semillon
-Úrréti,
-Zefir
-Zengő
-Zöld szilváni
-Zöld veltelini

4. Alanyfajták

Az összes elismert fajta

Vörös
.
Hamburgi muskotály
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Az m.t minőségi bort adó szőlőfajták csak V. viniferák lehetnek, az interspecifikus fajtahibridekből
(pl. Medina, Bianca, Zalagyöngye, stb) nem készíthető és nem hozható forgalomba m.t. minőségi
bor (1493/1999 EK rendelet 54-58 cikk, VI. melléklet).

Jogszabálymutató
(Zárójelben az utolsó módosítás-hatálybalépés időpontja)
1994. évi CII. Törvény: A hegyközségekről (2011. 01. 01.)
2004. évi XVIII. Törvény: A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. (2011. 01. 02.)
2008. évi XLVI. Törvény: Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. (2011. 01. 01.
2003. évi CXXVII. Törvény: A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól. (2011. 07. 01.)
8/2004. (III. 10.) PM rendelet: A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának
különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról.
(2011. 04. 20.)
41/2002. (XII. 6.) PM rendelet: A hordós és kannás borra előírt hivatalos zár alkalmazásának,
valamint elszámolásának részletes szabályairól. (2011. 04. 20.)
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet: A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről.
(2011. 01. 01.)
61/1998. (XII. 17.) FVM rendelet: A hegyközségi szervezetek által lefolytatott egyes eljárások
igazgatási szolgáltatási díjáról. (2008. 01. 19.)
27/2011. (IV. 12. ) FVM rendelet: A borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és
elszámolási rendjéről. (2011. 05. 01.)
19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet: az élelmiszerek jelöléséről. (2011. 12.
30-ig!) és (2011. 12. 31-től!).
99/2004. (VI. 3.) FVM rendelet: A borok előállításáról. (2009. 10. 02.)
87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet: A szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és
forgalomba hozataláról. (2010. 01. 02.)
68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet: Az élelmiszer-előállítás és forgalomba
hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről.
(2010. 07. 01.)
123/2008. (IX. 16.) FVM rendelet: A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező
melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettségről. (2011. 01. 14.)
86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet: A szőlőtermelési potenciálról. (2011. 01. 14.)
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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. (2011. 01. 15.)

98/2009. (VII. 30.) FVM rendelet: A borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról.
(2009. 07. 31.)
97/2009. (VII. 30.) FVM rendelet: A borszőlő termőhelyi kataszterének felvételezéséről,
kiegészítéséről és módosításáról. (2009. 07. 31.)
43/2009. (XII. 29.) PM rendelet: A zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a
részletes szabályairól. (2011. 04. 20.)
25/2010. (III. 19.) FVM rendelet: A borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a
tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról. (2010. 03. 24.)
178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet: A borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi
jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről. (2011.
01. 01.)
40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet: A növényfajták állami elismeréséről. (2011. 01. 14.)
35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti
ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről. (2011. 03. 01.)
75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.
(2010. 05. 14.)
87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet: A szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és
forgalomba hozataláról. (2010. 01. 02.)
161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet: A szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására
vonatkozó szabályozásról. (2011. 02. 19.)
62/2006. (IX. 7.) FVM rendelet: A Balatoni Borvidéki Régió szabályzatáról. (2006. 09. 22.)
2004. évi CXL. Törvény: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.
(2011. 03. 09.)
1994. évi LV. törvény:

A termőföldről. (2011. 01. 01.)

2007. évi CXXIX. Törvény:

A termőföld védelméről. (2011. 01. 01.)

314/2007 (XI.21.) Korm. Rendelet: A gyümölcsültetvény telepítést engedélyező telepítési hatóság
kijelöléséről. (2011. 01. 01.)
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3/2009. (I. 16.) FVM rendelet: A szőlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjéről és a nem
hegyközségi településeken a közigazgatási feladatokat ellátó hegyközségek meghatározásáról szóló
96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet, a borok eredetvédelmi szabályairól szóló 97/2004. (VI. 3.) FVM
rendelet, valamint a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával
összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 55/2006. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról.
(2009. 01. 24.)
327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet: A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és
működéséről. (2011. 09. 15.)
97/2009. (VII. 30.) FVM rendelet: A borszőlő termőhelyi kataszterének felvételezéséről,
kiegészítéséről és módosításáról. (2009. 09. 15.)
173/2009. (XII. 22.) FVM rendelet: A Bor Eredetvédelmi Tanácsról. (2009. 12. 25.)
60/2009 (V. 8.) FVM rendelet: a szeszesital-piac ellátását szolgáló borlepárlás támogatásának
feltételeiről. 2011. 01. 14,)
13/2009. (II. 27.) FVM rendelet: A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező
melléktermékek támogatással történő lepárlásának feltételeiről. (2011. 01. 27.)
120/2008. (IX. 11.) FVM rendelet: A borászati termékek alkoholtartalmának növelésére felhasznált
sűrített szőlőmust és finomított szőlőmust-sűrítmény után járó támogatás igénybevételének
feltételeiről. (2011. 01. 14.)
70/2007 (VII. 27,) FVM rendelet: A bor forgalombahozatali járulék megfizetésének, kezelésének,
és felhasználásának szabályairól. (2011. 01. 14.)
100/2008 (VIII.6.) FVM rendelet: A szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatás feltételeiről.
(2011. 01. 14.)
46/2008 (IV. 17.) FVM rendelet: A szőlő és gyümölcsültetvényekben felhasznált gázolajhoz
nyújtott csekély összegű (de minimális) támogatásról. (2011. 01. 14.)
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2007. évi CXXIX. törvény
A termőföld védelméről
(k i v o n a t)
1. § (1) A törvény hatálya kiterjed a termőföldre, valamint - ha e törvény így rendelkezik - a
termőföldnek nem minősülő ingatlanokra.
(2) E törvény a termőföldek hasznosítására, a földvédelemre, a földminősítésre és a talajvédelemre
vonatkozó rendelkezéseket állapítja meg.
(3) A termőföldre vonatkozó rendelkezéseket - a földvédelemre e törvényben megállapított
szabályok kivételével - alkalmazni kell a mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földre
is.
(4) E törvény hatálya nem terjed ki
a) az erdő létesítésére, rendeltetésére, kezelésére, használatára, értékelésére és megszüntetésére, az
erdőgazdálkodásra, az erdő védelmére, az erdő művelési ágú földrészletek belterületbe vonására, az
erdő művelési ágának megváltoztatására, időleges igénybevételére és termelésből való kivonására,
továbbá az ezekkel kapcsolatos térítési díj és bírság megfizetésére és az erdővagyon védelmére;
b) a föld mint környezeti elem védelmére.
(5) A természetvédelmi oltalom alatt álló termőföldre - ha a természet védelméről szóló törvény
másként nem rendelkezik - e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(6) E törvény rendelkezéseit más törvények talajvédelmi előírásaival együttesen kell alkalmazni.
(7) Ahol jogszabály zártkertre vonatkozó rendelkezést tartalmaz, ott a továbbiakban zártkerten a
külterületi földet kell érteni.
Fogalommeghatározások
2. § E törvény alkalmazásában
a) termőföld: a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.) 3. § a) pontjában
meghatározott földrészlet;
b) mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld: a Tft. 3. § f) pontjában meghatározott
földrészlet;
c) termőföldnek nem minősülő ingatlan: a Tft. 3. § q) pontjában meghatározott földrészlet;
d) földvédelmi eljárás: a termőföld mennyiségi védelmének érvényre juttatásával, valamint a
termőföld más célú hasznosításának engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárás;
e) igénybevevő: termőföldet - engedéllyel vagy engedély nélkül - más célra hasznosító
magánszemély, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet;
f) átlagos minőségű termőföld: az adott település azonos művelési ágú termőföldjeinek 1 hektárra
vetített aranykorona értékeinek átlaga;
g) mezőgazdasági tevékenység: a Tft. 3. § k) pontjában meghatározott tevékenység;
h) talaj: feltételesen megújuló természeti erőforrás, amely egyben a mező- és erdőgazdasági
termelés alapvető termelő eszköze, a Föld szilárd felszínének élő közege, amelynek a legfontosabb
tulajdonsága a termékenység;
i) talajvédelem: a termőföld termékenységének és minőségének megóvása, javítása, fizikai,
kémiai és biológiai romlásának megelőzése;
j) humuszos termőréteg: a talaj felső, biológiailag aktív, szerves anyagot tartalmazó rétege;
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k) ültetvény: az ingatlan-nyilvántartásban szőlő, gyümölcsös, továbbá fásított terület művelési
ágban nyilvántartott földrészlet;
l) talajvédelmi terv: a talajvédelmi hatósági eljárásokat megalapozó szakanyag.

A művelési ág megváltoztatása
3. § A termőföld művelési ágának megváltoztatását - az erre vonatkozó külön jogszabály
rendelkezéseinek megfelelően - be kell jelenteni az ingatlanügyi hatóságnak, amely a bejelentés
elmulasztása esetén földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót.
4. § Ha a földhasználati nyilvántartásban nincs bejegyzett földhasználó, a földvédelmi bírságot a
tulajdonossal (az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervvel, vagyonkezelővel) szemben kell
kiszabni. Ha az érintett földrészletnek a földhasználati nyilvántartás szerint több földhasználója van,
illetőleg az érintett földrészlet közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság megfizetésének
kötelezettsége a földhasználókat, illetőleg a tulajdonosokat egyetemlegesen terheli.
Hasznosítási kötelezettség, ideiglenes hasznosítás, mellékhasznosítás
5. § (1) A földhasználó - ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint - köteles a
termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül
a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését
megakadályozni (hasznosítási kötelezettség).
(2) Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani.
13. § (1) A borszőlőültetvény használója köteles az ültetvényt rendeltetésének megfelelően
művelni.
Gyümölcsültetvény telepítésének engedélyezése, nyilvántartása
59. § (1) Az 1500 m2-nél nagyobb területen gyümölcsfaültetvény, valamint 500 m2-nél nagyobb
területen bogyósgyümölcs ültetvény csak engedéllyel telepíthető a Nemzeti Fajtajegyzékben vagy
Szállítói Fajtajegyzékben szereplő fajtákkal.
(2) A telepítési engedély iránti kérelmet a telepítési hatósághoz kell benyújtani. A kérelemnek
tartalmaznia kell a telepítési terület helyrajzi számát, annak méretét, a telepíteni kívánt gyümölcsfajt
és annak fajtáit, a sor- és tőtávolságot, a termőhely ökológiai alkalmasságának igazolását, az 50. §
szerinti talajvédelmi tervet, valamint a terméktanács telepítésre vonatkozó véleményét.
(3) A telepítési hatóság a telepítési engedélyt a (2) bekezdés szerinti tartalommal legfeljebb két év
időtartamra adja ki. A határozat az ingatlan határától meghatározott ültetési távolságot írhat elő. A
telepítési engedély egy példányát a mezőgazdasági igazgatási szervnek, valamint művelésiágváltozás esetén az ingatlanügyi hatóságnak is meg kell küldeni.
60. § (1) Az eltelepített ültetvény termőre fordulását az ültetvény használója köteles bejelenteni a
mezőgazdasági igazgatási szervnek a növénytermesztési hatóság termőre fordulást igazoló hatósági
bizonyítványának csatolásával.
(2) Az 59. § (1) bekezdése szerinti gyümölcsültetvények kivágását a kivágást követően egy hónapon
belül a tulajdonosnak vagy használónak be kell jelentenie a mezőgazdasági igazgatási szervnek.
61. § (1) A gyümölcsültetvény-kataszter minden, az 59. § (1) bekezdésében megjelölt ültetvény
tekintetében tartalmazza - a telepítési engedélykérelmekből, a termőre fordulás, kivágás bejelentése
során beszerzett adatokból, egyéb termelői bejelentésekből és a helyszíni ellenőrzések során
beszerzett adatokból - az ültetvények azonosító adatait (település, helyrajzi szám, területnagyság), az
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ültetvény használójának azonosító adatait (név, lakcím, illetve szervezet megnevezése és székhelye),
és a mezőgazdasági igazgatási szerv által adott termelői regisztrációs számát, valamint a
mezőgazdasági hasznosítású földterületének nagyságát.
62. § A gyümölcsültetvény-katasztert a mezőgazdasági igazgatási szerv vezeti.

Gyümölcstelepítés
314/2007 (XI.21.) Korm. rendelet
A gyümölcsültetvény telepítést engedélyező telepítési hatóság kijelöléséről
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében, az
Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a termőföld védelméről szóló
2007. évi CXXIX. törvény 66. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
1. § A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerinti telepítési
hatóságként a telepítés helye szerint illetékes jegyzőt jelöli ki.
2. § A telepítési engedélyezési eljárásban a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
talajvédelmi hatósági jogkörben szakhatóságként közreműködik.
3. § E rendelet a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény hatálybalépésével
egyidejűleg lép hatályba.
A hegybíró gyümölcstelepítéssel kapcsolatos feladatai
1. A borszőlő ültetvénykataszterrel kapcsolatban:
A hegybíró Igazolja, hogy az ültetvényt a borszőlő ültetvény kataszterből kivezette
2. A szőlő termőhelyi kataszterrel kapcsolatban:
-A termőhelyi kataszterbe sorolt területeken gyümölcsös - a csemegeszőlő-telepítést kivéve -, erdő,
halastó és nádas művelési ágra történő változtatás, valamint a művelés alól történő kivétel csak az
illetékes hegyközség (hegybíró) hozzájárulásával lehetséges.
-A borszőlő termőhelyi kataszterébe történő sorolás, módosítás vagy a kataszterből történő törlés
kezdeményezésével kapcsolatos, a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII.
törvény (a továbbiakban: Btv.) 3. § (3) bekezdése alapján benyújtott kérelmet a hegybíró a
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz, mint a borszőlő termőhelyi kataszterét vezető szervhez
továbbítja.
-A borszőlő termőhelyi kataszterébe történő sorolás, módosítás, vagy a kataszterből történő törlés
kezdeményezése esetén szakértőként a Budapesti Corvinus Egyetem Szőlészeti és Borászati
Kutatóintézet Kecskemét (a továbbiakban: SzBKI) jár el.
-A termőhelyi katasztert vezető szerv a kérelemről
a) a hegybíró véleménye,
b) az SzBKI által adott szakvélemény figyelembevételével dönt.
-Termőföld szőlő termőhelyi kataszterből történő törlése iránt a hegybíróhoz kell benyújtani a
kérelmet
-Borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt területnek ... gyümölcsös .. művelési ágra történő
változtatásához a hegyközség (hegybíró) engedélye kell
-Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani.
-Szőlő termőhelyi kataszterbe tartozó termőföldön történő gyümölcs telepítés művelési ág
változásnak minősül, a telepítés befejezése után 30 napon belül be kell jelenteni a Földhivatalnak.

24
-A termőföld művelési ágának megváltoztatását - az erre vonatkozó külön jogszabály
rendelkezéseinek megfelelően - be kell jelenteni az ingatlanügyi hatóságnak, amely a bejelentés
elmulasztása esetén földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót.
((Bortv.) (97/2009./VII.30./ FVM.r.)
A termőföld védelméről szóló földvédelemről szóló 2007. évi CXXIX. Törvény).

2004. évi XVIII. törvény
a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról
(k i v o n a t)
Fogalom meghatározások
2. § E törvény és e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek vonatkozásában:
1. házikerti szőlő: az a borszőlővel beültetett szőlőterület, amely az 1000 négyzetmétert nem
haladja meg.
2. árutermő szőlő: az 1000 négyzetméternél nagyobb területű borszőlővel beültetett
szőlőültetvény.
3. termőhely: ökológiai szempontból minősített, egyértelműen körülhatárolt terület, amelyet a
borszőlő termőhelyi kataszterében tartanak nyilván (a továbbiakban: termőhelyi kataszter).
4. borvidék: olyan termőhelyek összessége, amely több település közigazgatási területére
kiterjedően hasonló éghajlati, domborzati, talajtani adottságokkal, jellemző fajtaösszetételű és
művelésű ültetvényekkel, sajátos szőlő- és bortermelési hagyományokkal rendelkezik, és amelyről
sajátos jellegű borászati termékek származnak; borvidékbe olyan település sorolható, amelynek a
szőlő termőhelyi kataszterében nyilvántartott területe a település összes mezőgazdaságilag
hasznosított területének 7%-át eléri vagy olyan település, illetve fővárosi vagy megyei jogú városi
kerület, amelynek területén borászati üzem működik.
5. borvidéki dűlő: borvidéki településen belül pontosan körülhatárolt, mikroökológiájában
egységes termőhely, amelynek adottságai a bor karakterére jelentős hatással vannak.
6. borszőlőfajta: olyan szőlőfajta, amelyet borkészítés céljára osztályba soroltak.
7. szőlőfajták osztályba sorolása: a borszőlőfajták e törvény felhatalmazása alapján kiadott
rendeletben engedélyezett vagy ideiglenesen engedélyezett kategóriába sorolása.
8. törzsszőlő: a szaporítóanyag-termelés céljából létesített, termőre fordulás után prebázis
állomány, központi és üzemi törzsültetvény kategóriában a növénytermesztési hatóság által - a
szaporítóanyagokra vonatkozó jogszabályok szerint - elismert borszőlő.
9. kísérleti szőlő: az osztályba sorolást megalapozó vizsgálat vagy a szőlőtermesztés fejlesztése
céljából telepített borszőlőültetvény.
10. telepítés: a földterület beültetése borszőlővel, ideértve a terület előkészítését, az ültetvény
ápolását az ültetvény termőre fordulásáig, illetve a támrendszer létesítését is.
11. pótlás: a borszőlőültetvény hiányzó tőkéi helyének beültetése, ideértve a döntést és a bujtást
is.
12. kivágás: a borszőlőültetvény felszámolása, amelynek során a tőkéket és a támrendszert a
földterületről eltávolítják.
13. VINGIS: a szőlőágazati kataszterek közösségi szabályozásnak megfelelő térinformatikai
rendszere, amely a kivágási, szerkezetátalakítási és -átállítási támogatások kifizetésének, valamint az
oltalom alatt álló földrajzi jelzést, illetve az oltalom alatt álló eredetmegjelölést viselő borok
termőhelyei földrajzi lehatárolásának térképi ellenőrzési alapja.
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14. borászati üzem: borászati termékek előállítására, kiszerelésére és tárolására vonatkozó
működési engedéllyel rendelkező üzem.
15. borászati termék: a borpiac közös szervezéséről, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az
1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az
1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi
rendelet (a továbbiakban: 479/2008/EK rendelet) IV. mellékletében szereplő szőlészeti és borászati
termékek, továbbá a friss borszőlő, a töppedt borszőlő és az aszúsodott borszőlő.

II. Fejezet
A SZŐLŐTERMESZTÉS
Termőhelyi kataszter
3. § (1) A borszőlő termőhelyi katasztere a termőhelyek egységes nyilvántartási rendszere, amely
borszőlő termesztésére való alkalmasság szempontjából ökológiailag minősített, osztályozott és
lehatárolt határrészek nyilvántartása külterületi átnézeti térképeken és adatlapokon. A térképeken a
környezeti tényezők alapján értékelt területeket (ökotópok) be kell határolni, és azonosító
kódszámmal, valamint osztályjelöléssel kell ellátni.
(2) A borszőlő termőhelyi kataszterét e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben
kijelölt szerv vezeti (a továbbiakban: termőhelyi katasztert vezető szerv).
(3) A termőhelyi kataszterbe sorolás, a kataszteri osztály módosítás, vagy a kataszterből való
törlés iránti kérelmet a termőhely szerint illetékes hegyközség hegybírójához kell benyújtani.
A hegybíró a kérelmet véleményével továbbítja a termőhelyi katasztert vezető szervnek. A
termőhelyi katasztert vezető szerv új kataszteri besorolásról, módosításról vagy törlésről az e
törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott szakértő szakvéleménye
alapján hoz döntést.
(4) A (3) bekezdés szerinti döntést nyilvánosan közzé kell tenni.
(5) Ha a települési önkormányzat helyi építési szabályzata a termőhelyi kataszterben nyilvántartott
területet érinti, a települési önkormányzat indokolt esetben a (3) bekezdésben meghatározott
eljárásban kezdeményezheti a termőhelyi kataszter módosítását, vagy a kataszterből történő törlést.
(6) Termőhelyi kataszterbe sorolás kezdeményezéséről a termőhelyi katasztert vezető szerv a
termőhely szerinti települési önkormányzat jegyzőjét értesíti. A jegyző a kezdeményezést a
települési önkormányzat hirdetőtábláján, honlapján vagy a helyi lapban nyilvánosan
közzéteszi.
(7) Borszőlőültetvényt telepíteni csak termőhelyi kataszterbe sorolt területen lehet.
4. § (1) A borszőlő termőhelyi kataszterébe tartozó terület a kataszteri osztályozás szerint
a) I. osztályú, borszőlőtermesztésre kiváló adottságú,
b) II. osztályú, 1. borszőlőtermesztésre kedvező adottságú,
2. borszőlőtermesztésre alkalmas
terület lehet.
(2) A termőhelyi kataszterbe sorolt területeken gyümölcsös - a csemegeszőlő-telepítést kivéve
-, erdő, halastó és nádas művelési ágra történő változtatás, valamint a művelés alól történő
kivétel csak az illetékes hegyközség hozzájárulásával lehetséges. Erdő telepítéséhez 0,5 ha-nál
nem kisebb területen, az ingatlan határától legalább 10 méteres védősáv megtartásával,
gyümölcsös telepítéséhez 0,5 ha-nál nem kisebb területen, az ingatlan határától legalább 5 mes védősáv megtartásával adható hozzájárulás.
(3) Amennyiben a hegybíró megállapítja, hogy a hegyközség hozzájárulása nélkül került sor a
termőhelyi kataszterbe sorolt területen erdő telepítésére vagy halastó, nádas létesítésére,
kezdeményezi az arra jogosult szervnél az eredeti állapot helyreállításának elrendelését.
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Telepítés, kivágás
7. § (1) Árutermő, törzs- és kísérleti célú borszőlőt telepíteni, illetve kivágni a mezőgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szerv engedélyével lehet. A telepítéskori tőkeszám 25%-ot meghaladó
hiányának pótlása, vagy az ültetvény más fajtára történő cseréje esetén a telepítésre vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni. Az engedélyezési eljárás részletes szabályait az e törvény
felhatalmazása alapján kiadott rendelet tartalmazza.

(2) Az engedély iránti kérelmet hegyközségi településen a hegybíróhoz, nem hegyközségi
településen az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott hegyközségi
település hegybírájához kell benyújtani, aki azt javaslatával együtt 8 munkanapon belül továbbítja a
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek.
Mulasztási bírság
51/A. § (1) A borászati hatóság vagy a hegybíró mulasztási bírságot szab ki, ha a borászati
hatóság vagy a hegyközség felé előírt bejelentési vagy adatszolgáltatási kötelezettséget
elmulasztották vagy az adatszolgáltatást hiányosan teljesítették.
(2) A mulasztási bírság mértéke legfeljebb ötszázezer forint összeg erejéig terjedhet.
(3) A borászati hatóság a bírság kiszabása során figyelembe veszi a jogsértéssel érintett borászati
termék mennyiségét, a mulasztás gyakoriságát. A borászati hatóság által kiszabott mulasztási bírság
a borászati hatóság bevétele. A befolyt összeget a borászati hatóság csak a vizsgálati módszerek
korszerűsítésére, a hatósági ellenőrzést elősegítő intézkedésekre használhatja fel.
(4) A hegybíró a bírság kiszabása során figyelembe veszi a szolgáltatandó adatok körét és a
jogsértés gyakoriságát. A hegybíró által kiszabott mulasztási bírság a hegyközség bevétele.
(5) A mulasztási bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.

27

97/2009. (VII. 30.) FVM rendelet. (kivonat)
A borszőlő termőhelyi kataszterének felvételezéséről, kiegészítéséről és módosításáról
A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. §-a (1)
bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:
1. § (1) A borszőlő termőhelyi kataszterébe történő sorolás, módosítás vagy a kataszterből történő
törlés kezdeményezésével kapcsolatos, a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi
XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 3. § (3) bekezdése alapján benyújtott kérelmet a hegybíró a
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz, mint a borszőlő termőhelyi kataszterét vezető
szervhez továbbítja.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell az érintett területek azonosítását szolgáló helyrajzi számokat, a
módosítandó ökotópok sorszámát településenként.
(3) A Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI), amennyiben a településre
vonatkozóan rendelkezésre áll, az érintett területet ábrázoló, VINGIS rendszerből kinyomtatott
térképi mellékletet biztosítja termőhelyi katasztert vezető szerv részére.
(4) Borszőlő termőhelyi kataszterébe történő sorolást összefüggő, a meghatározó ökológiai
jellemzők szempontjából egységesnek tekinthető terület esetén lehet kérelmezni.
2. § (1) A borszőlő termőhelyi kataszterébe történő sorolás, módosítás, vagy a kataszterből
történő törlés kezdeményezése esetén szakértőként a Budapesti Corvinus Egyetem Szőlészeti
és Borászati Kutatóintézet Kecskemét (a továbbiakban: SzBKI) jár el.
(2) A borszőlő termőhelyi kataszterébe történő sorolás (minősítés), módosítás vagy a kataszterből
történő törlés során alkalmazott szempont- és értékelési rendszer adattartalmát az 1. számú melléklet
és a 2. számú melléklet, a felvételezési lap adattartalmát a 3. számú melléklet, a kérelemhez
szükséges űrlap adattartalmát a 4. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) A termőhelyi katasztert vezető szerv a kérelemről a Btv. 3. § (6) bekezdése alapján
értesíti:
a) a kérelemben megjelölt termőhely szerinti települési önkormányzat jegyzőjét,
b) a kérelemben megjelölt termőhely szerinti, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési
Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Balaton törvény) hatálya alá tartozó települések esetén az első fokú
építésügyi hatóságot.
(2) Az önkormányzat jegyzője, valamint a Balaton törvény hatálya alá tartozó települések esetén
az első fokú építésügyi hatóság az (1) bekezdés szerinti értesítés alapján észrevételt tehet.
(3) A termőhelyi katasztert vezető szerv a kérelemről
a) a hegybíró véleménye,
b) az SzBKI által adott szakvélemény
figyelembevételével dönt.
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(4) A termőhelyi katasztert vezető szerv a határozatát közli a termőhely szerint illetékes
hegyközséggel, a települési önkormányzat jegyzőjével, a FÖMI-vel és az SzBKI-val is.
(5) A Balaton Törvény hatálya alá tartozó települések esetén a termőhelyi katasztert vezető szerv a
határozatot közli az illetékes első fokú építési hatósággal is.
(8) A 190 értékpontot el nem érő területek borszőlő termesztésére alkalmatlanok, a borszőlő
termőhelyi kataszterében nem rögzíthetők.

1994. évi CII. Törvény
A hegyközségekről
(kivonat)
13. § (1) A hegyközség legfelsőbb önkormányzati testülete a közgyűlés, amely a tagok
összességéből áll.
(2) A közgyűlés hatáskörét az alapszabályban kell meghatározni úgy, hogy annak kizárólagos
hatáskörébe tartozzék
e) a hegyközségi járulék mértékének meghatározása.
30. § (1) Származási bizonyítványt kizárólag a 3. § (2) bekezdése szerinti termelők, illetve
felvásárlók kaphatnak abban az esetben, ha eleget tettek a hegyközségi járulék megfizetésére
vonatkozó, illetve az adatszolgáltatási kötelezettségüknek.
Pénzügyi források
53. § (1) A hegyközség a működéséhez szükséges költségeket a bevételeiből fedezi. A hegyközség
bevételei:
a) a hegyközségi járulék,
(3) A hegyközségi járulékot minden év május 31. napjáig a közgyűlés határozza meg. A kivetett
járulékot és annak esedékességét a taggal írásban, a határozat reá vonatkozó részének kézbesítésével
kell közölni. A hegyközségi járulékot termelő esetén termőültetvényeinek területe vagy
szőlőterületének aranykorona-értéke és a szőlő- vagy bortermés mennyisége alapján, az önkéntes tag
esetén a termés mennyisége, felvásárló esetén a felvásárolt szőlő, must vagy bor mennyisége alapján
kell meghatározni, de az nem lehet kevesebb, mint a hegyközségi tanács által megállapított
járulékminimum. Mentesül a termelő a szőlő- és bortermés mennyisége utáni hegyközségi járulék
fizetése alól, ha termését felvásárlónak értékesíti.
(4) Az újonnan telepített szőlőterület után a telepítéstől számított négy évig nem kell járulékot
fizetni.
(5) A hegyközségi járulékot a tag az adózás szempontjából költségként számolhatja el. Meg nem
fizetés esetén a járulékot - a hegyközség javára - közadók módjára kell behajtani.
(6) Adományt, valamint más vagyoni előnyt csak olyan személytől lehet elfogadni, aki a
hegyközség tevékenységében érdektelen.
54. § (1) A hegyközségi tanács működésének költségeit a hegyközségek által befizetett
hegyközségi tanácsi járulékból és a tanács egyéb bevételeiből kell fedezni.
(2) A hegyközségi tanácsi járulék számításának módját a tanács alapszabályában kell
meghatározni.
55/A. § (1) A hegyközségi szervezetek által ellátott közigazgatási feladatok költségét az állam
megtéríti. Ennek fedezetét elkülönítetten, fejezeti kezelésű célelőirányzatként kell az éves
költségvetésben megtervezni.
(2) A hegyközségi szervezeteket a közigazgatási hatósági ügyekben való eljárásukért - a
származási bizonyítvány ügyek kivételével - igazgatási szolgáltatási díj illeti meg.
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61/1998. (XII. 17.) FVM rendelet
a hegyközségi szervezetek által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról
(kivonat)
A hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény 55/A. §-ának (2) bekezdésében, valamint az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszterrel egyetértésben, a következőket rendelem el:
1. § (1) A hegyközségi szervezetek részére igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell
fizetni a
a)-b)
c) nem hegyközségi tag termelő, illetve felvásárló részére szőlő, illetve bor származási
bizonyítványa kiadásáért.
2003. évi XCII. Törvény
az adózás rendjéről (Art.)
(kivonat)
4. § (1) E törvény hatálya kiterjed
(2) A végrehajtás és az ezzel összefüggő nyilvántartás tekintetében e törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni azokra a köztartozásokra, továbbá igazgatási és bírósági szolgáltatás díjaira, amelyekre
törvény az adók módjára való behajtást rendeli el (adók módjára behajtandó köztartozás).
10. § (1) Adóhatóságok:
a) az állami adóhatóság,
b) a vámhatóság,
c) az önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: önkormányzati adóhatóság),
(2) Az adóhatóság feladatkörében nyilvántartja … és beszedi …… az adók módjára behajtandó
köztartozás.
Hatáskör
71. § (1) Az adóhatóság a hatáskörébe tartozó ügyben az illetékességi területén köteles eljárni. Ha e
kötelességének nem tesz eleget, erre a felettes szerve - kérelemre vagy hivatalból - utasítja.
81. § Az önkormányzati adóhatóság jár el első fokon
d) törvényben meghatározott esetben a magánszemélyt terhelő adók módjára behajtandó
köztartozások ügyében.
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Végrehajtható okirat
145. § (1) Az adóigazgatási eljárásban végrehajtható okirat:
a) a fizetési kötelezettséget megállapító jogerős hatósági határozat (végzés),
b) az önadózás esetén a fizetendő adót (adóelőleget) tartalmazó bevallás,
c) a behajtási eljárás során a behajtást kérő megkeresése,
(2) Az okirat végrehajthatóságához külön intézkedésre (záradékolás, végrehajtási lap
kiállítása stb.) nincs szükség.
(3) Az adótartozás után felszámított pótlék, kamat az adótartozásra vonatkozó végrehajtható
okirat alapján hajtható végre.
Eljáró hatóság
146. § (1) A végrehajtást az első fokon eljáró adóhatóság folytatja le.
(2) Az adók módjára behajtandó köztartozás jogosultjának megkeresése alapján
a) magánszemély esetében a belföldi lakóhely, szokásos tartózkodási hely vagy szokásos
fellelhetőségi helye, ennek hiányában utolsó ismert belföldi lakóhelye szerint illetékes
önkormányzati adóhatóság,
b) jogi személy és egyéb szervezet esetében az illetékes állami adóhatóság
jár el, kivéve, ha törvény a köztartozás beszedését más szerv hatáskörébe utalja.
(4) Az adóhatóság a végrehajtást az adós lakóhelye, székhelye vagy végrehajtás alá vonható
vagyontárgya szerinti helyi bíróság mellett működő, az ügyelosztási szabályok szerint illetékes
önálló bírósági végrehajtó útján is foganatosíthatja. Ez esetben a bírósági végrehajtó az e törvényben
foglalt rendelkezések alkalmazásával jár el azzal az eltéréssel, hogy illetékességére a Vht. 232. §ának (3)-(5) bekezdése az irányadó, és alkalmazza a Vht.-nak az elektronikus ingóárverésre és
ingatlanárverésre vonatkozó rendelkezéseit is.
Végrehajtás megkeresésre
161. § (1) Az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő fizetési kötelezettséget
megállapító, nyilvántartó szerv, illetőleg a köztartozás jogosultja negyedévenként, a negyedévet
követő hó 15. napjáig keresi meg az adóhatóságot behajtás végett, ha a köztartozás összege
meghaladja az 5000 forintot; szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság végrehajtásával
kapcsolatban akkor, ha a köztartozás összege eléri vagy meghaladja a 3000 forintot. Amennyiben a
hátralék későbbi megfizetése veszélyeztetett, az adóhatóság soron kívül is megkereshető. Az adók
módjára behajtandó köztartozásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni akkor is, ha az
illetékességi területén folytatott végrehajtás akadálya vagy eredménytelensége esetén a köztartozás
beszedésére jogosult önkormányzati adóhatóság másik önkormányzati adóhatóságot keres meg
behajtás végett. Amennyiben az adóhatóság végrehajtási ügyében megbízottként bírósági végrehajtó
jár el, a megkeresésre a Vht. 33. §-át kell alkalmaznia.
(2) A megkeresésben fel kell tüntetni a behajtást kérő és a fizetésre kötelezett azonosításához
szükséges adatokat, a tartozás jogcímét, a fizetési kötelezettséget elrendelő határozat (végzés)
számát, jogerőre emelkedésének időpontját, a teljesítési határidőt, a tartozás összegét és esetleges
járulékait, valamint annak a jogszabálynak a pontos megjelölését, amely az adók módjára való
behajtást lehetővé teszi. Ha a behajtást kérőt törvény valamely végrehajtási cselekmény
foganatosítására kötelezi, annak megtörténtét a megkeresésben igazolni kell.
(3) A behajtási eljárást az adóhatóság csak pontos - szükség esetén kiegészített - adatok alapján
indítja meg.
(4) A megkeresést követő változásról a behajtást kérő az adóhatóságot haladéktalanul értesíteni
köteles.
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(5) Az adóhatóság a behajthatatlan tartozásról a behajtást kérőt tájékoztatja. A végrehajtás során
felmerült ki nem egyenlített költségeket az adóhatóság állapítja meg, melyet az adóhatóság és a
behajtást kérők követelésarányosan viselnek. Az adóhatóság eredménytelen felszólítást követően
határozattal kötelezi a behajtást kérőt a költségek megfizetésére. A határozat az adóigazgatási
eljárásban végrehajtható okiratnak minősül.

2004. évi CXL. Törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
(kivonat).
A törvény hatálya
12. § (1) A közigazgatási hatóság eljárása során az e törvény hatálya alá tartozó közigazgatási
hatósági ügyekben e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Közigazgatási hatósági ügy (a továbbiakban: hatósági ügy):
a) minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási hatóság az ügyfelet érintő jogot vagy
kötelességet állapít meg, adatot, tényt vagy jogosultságot igazol, hatósági nyilvántartást
vezet vagy hatósági ellenőrzést végez,
b) a tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vétel és a nyilvántartásból való
törlés - a fegyelmi és etikai ügyek kivételével - ha törvény valamely tevékenység végzését
vagy valamely foglalkozás gyakorlását köztestületi vagy más szervezeti tagsághoz köti.
(3) E törvény alkalmazása szempontjából közigazgatási hatóság (a továbbiakban: hatóság) a
hatósági ügy intézésére hatáskörrel rendelkező
e) egyéb szervezet, köztestület vagy személy, amelyet (akit) törvény vagy kormányrendelet jogosít
fel közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására.
(4) Ha törvény vagy kormányrendelet nem közigazgatási feladat ellátására létrehozott szervezetet,
köztestületet vagy személyt jogosít fel közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására, meg kell
határozni azokat az ügyeket, amelyekben e törvény rendelkezései az irányadók.
Adatkezelés
17. § (1) A hatósági eljárás tartama alatt - különösen az iratokba való betekintés engedélyezésénél, a
tárgyalás során, a döntés szerkesztésénél és a döntésnek hirdetményi úton való közlésénél - a
hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok és a hivatás gyakorlásához kötött titok
(a továbbiakban együtt: védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy
tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen.
(2) A hatóság az eljárása során jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője
azonosítása céljából
a) nevének,
b) születési nevének,
c) születési idejének,
d) születési helyének,
e) anyja nevének,
f) lakcímének, valamint
g) külön törvényben vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzat rendeletében meghatározott személyes adatának kezelésére.
(3) A hatóság törvény eltérő rendelkezése hiányában jogosult az eljárás lefolytatásához
elengedhetetlenül szükséges személyes adatok megismerésére és kezelésére.
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Joghatóság
18. § (1) Magyar állampolgár, Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél hatósági ügyében - ha törvény eltérően nem
rendelkezik - a Magyar Köztársaság területén a magyar hatóság jár el.
(2) Ha az ügyfél nem magyar állampolgár, illetve külföldön nyilvántartásba vett jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akkor hatósági ügyében - ha jogszabály eltérően nem
rendelkezik - a Magyar Köztársaság területén magyar hatóság jár el, feltéve, hogy az eljárásban az
Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusát vagy magyar
jogszabályt kell alkalmazni.
(3) Törvény vagy kormányrendelet alapján az ügyfél hatósági ügyében külföldön a külpolitikáért
felelős miniszter vagy a konzuli tisztviselő jár el.
A hatáskör megállapítása és az eljárási kötelezettség
19. § (1) A hatóság hatáskörét - a hatósági eljárás körébe tartozó ügyfajta meghatározásával jogszabály állapítja meg. Jogszabály a hatóság szervezeti egységére hatáskört nem telepíthet.
Jogszabályban kell megjelölni az elsőfokú, továbbá ha az nem a 106. és 107. §-ban megjelölt
hatóság, a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságot.
(2) Önkormányzati hatósági ügyben első fokon a képviselő-testület, törvény rendelkezése alapján
a polgármester jár el. A képviselő-testület ezt a hatáskörét önkormányzati rendeletben a
polgármesterre, a részönkormányzat testületére, a képviselő-testület bizottságára vagy törvényben
meghatározottak szerint létrehozott társulásra ruházhatja át.
(3) A hatóság a hatáskörét vagy annak gyakorlását más hatóságra nem ruházhatja át, kivéve, ha
törvény a hatáskör törvényben meghatározott esetben, az ott meghatározott másik hatóságra való
átruházását kivételesen lehetővé teszi. Nem minősül a hatáskör átruházásának, ha a hatáskör
gyakorlója kiadmányozási jogát jogszerűen átengedte.
(4) A hatóságtól a hatáskörébe tartozó ügy nem vonható el. Nem minősül a hatáskör elvonásának,
ha az ügyben hatáskörrel rendelkező, e törvény szerint kijelölt más hatóság jár el, vagy törvény vagy
kormányrendelet alapján több hatóság a hatáskörét megosztva gyakorolja.
Illetékesség
21. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az azonos hatáskörű hatóságok közül az a hatóság
jár el, amelynek illetékességi területén
a) az ügyfél lakó- vagy tartózkodási helye, ennek hiányában szálláshelye (a továbbiakban
együtt: lakcím), illetve székhelye, telephelye, fióktelepe (a továbbiakban együtt: székhely)
van,
b) az ügy tárgyát képező ingatlan fekszik,
c) az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni
kívánják, vagy
d) a jogellenes magatartást elkövették.
Az eljárás megindítása
29. § (1) A hatósági eljárás az ügyfél kérelmére vagy hivatalból indul meg.
(2) A hatóság köteles a hatáskörébe tartozó ügyben illetékességi területén hivatalból megindítani az
eljárást, ha
a) ezt jogszabály előírja,
b) erre felügyeleti szerve utasította, a bíróság kötelezte,
c) életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzetről szerez tudomást.
(3) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, az eljárás megindításáról
a) a hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet az első eljárási cselekmény elvégzésétől,

33
b) a kérelemre indult eljárásban - az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó
ügyfelet kivéve - az ismert ügyfelet a kérelem beérkezésétől számított öt munkanapon belül
értesíteni kell.
Az eljárás megszüntetése
31. § (1) A hatóság az eljárást megszünteti, ha
h) a hatósági eljárásért illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni
és az ügyfél a fizetési kötelezettségének a hatóság erre irányuló felhívása ellenére az erre tűzött
határidő alatt nem tesz eleget és költségmentességben sem részesül.

Kérelem
34. § (1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a kérelmet a hatósághoz írásban vagy szóban
lehet előterjeszteni. Törvény a kérelem személyes előterjesztését akkor írhatja elő, ha személyes
megjelenés hiányában az ügy eldöntéséhez szükséges tény, információ vagy adat nem szerezhető
meg.
Kizárás
42. § (1) Az ügy elintézésében nem vehet részt az a személy, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy
közvetlenül érinti.
(3) Az ügy elintézésében nem vehet részt az a személy, akitől nem várható el az ügy tárgyilagos
megítélése.
43. § (1) Az ügyintéző a hatóság vezetőjének haladéktalanul, de legkésőbb az ok felmerülésétől
számított három munkanapon belül köteles bejelenteni, ha vele szemben kizárási ok áll fenn. A
kizárási okot a kizárási okról való tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül az ügyfél is
bejelentheti. Ha az ügyfél nyilvánvalóan alaptalanul tesz kizárásra irányuló bejelentést, vagy
ugyanabban az eljárásban ugyanazon ügyintéző ellen ismételten alaptalan bejelentést tesz, őt a
kizárást megtagadó végzésben eljárási bírsággal lehet sújtani.
(7) A hatósági ügyben eljáró testület tagjával és vezetőjével, továbbá az eljáró hatóság
kiadmányozási jogkörrel rendelkező vezetőjével szemben megfelelően alkalmazni kell a kizárás
szabályait azzal, hogy ha a hatóságnál nincs másik kiadmányozási jogkörrel rendelkező vagy azzal
felruházható személy, a hatáskör gyakorlója jár el.
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1994. évi CII. törvény
a hegyközségekről
(2011. 05. 30-án hatályos teljes szöveg)
Az Országgyűlés a hazai szőlőművelés érdekeinek előmozdítása, a bortermelés színvonalának
emelése, termékei piacképességének javítása, valamint a korszerű származás- és minőségvédelem
meghonosítása célját szolgáló, s az ebben érdekeltek önigazgatásán alapuló szervezetek létrehozása
érdekében a következő törvényt alkotja:
I. FEJEZET
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
A törvény tárgya és hatálya
1. § Ez a törvény szabályozza a hegyközségek, a hegyközségi tanácsok és a Hegyközségek
Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban együtt: hegyközségi szervezetek) megalakítását, szervezeti
változását, megszűnését, önkormányzatuk szervezetét, működését, közcélú feladataikat, valamint az
azok ellátásához szükséges jogosítványaikat.
2. § A törvény személyi hatálya a szőlészeti és borászati termelő-, illetve felvásárló-tevékenységet
folytató természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra
terjed ki.
A hegyközség
3. § (1) A hegyközség egy vagy több település termelői és felvásárlói által e tevékenységükhöz
fűződő közös érdekeik előmozdítására, valamint az általuk előállított termékek származás-,
minőség- és eredetvédelmére létrehozott köztestület.
(2) Szőlészeti és borászati termelő-, illetve felvásárló-tevékenység borvidéki településen csak
hegyközség tagjaként folytatható, nem borvidéki településeken pedig csak akkor, ha a termelő,
illetve a felvásárló eleget tett a külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének.
Értelmező rendelkezések
4. § E törvény és e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alkalmazásában:
a) szőlészeti és borászati termelő (a továbbiakban: termelő): aki 1000 m2-nél nagyobb területen
borszőlőt művel, vagy területnagyságtól függetlenül borszőlőültetvényének termését értékesíti,
illetve értékesítésre bort készít,
b) szőlészeti és borászati felvásárló (a továbbiakban: felvásárló): aki borszőlőt, mustot, illetve bort
továbbfeldolgozás vagy továbbfeldolgozásra értékesítés céljából vásárol.
II. FEJEZET
A HEGYKÖZSÉG MEGALAKÍTÁSA
A megalakítás feltételei
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5. § (1) E törvény rendelkezései szerint hegyközséget kell alakítani a borvidéki településeken. A
hegyközséget úgy kell megalakítani, hogy az annak működési területéhez tartozó borvidéki
települések közigazgatási területén fekvő szőlőültetvények nagysága összesen legalább ötszáz hektár
legyen, és ezek az ingatlanok legkevesebb tíz termelő használatában legyenek. Hegyközség csak
ugyanazon borvidék települései részvételével alakítható.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alól az illetékes hegyközségi tanács kérelemre eltérést
engedélyezhet, ha
a) a hegyközség települései közötti távolság közúton több lenne, mint 30 kilométer, vagy

b) az ötszáz hektárnál kisebb szőlőültetvénnyel alakítandó hegyközség hosszú távú
működőképessége megalapozott. Megalapozottnak tekinthető a hegyközség hosszú távú
működőképessége különösen akkor, ha a hegyközségnek a kérelem benyújtását megelőző két évben
köztartozása nem volt, és adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tett.
(3) Nem engedélyezhető olyan hegyközség megalakítása, amelynek területén a szőlőültetvény
nagysága nem éri el a 300 hektárt.
(4) A (2) bekezdés szerinti kérelmet a közgyűlés (alakuló közgyűlés) által kijelölt személy nyújtja
be az illetékes hegyközségi tanácshoz, amely a kérelmet közigazgatási határozatban bírálja el.
Az alakuló közgyűlés előkészítése
6. § (1) Új hegyközség megalakítása céljából minden érdekelt (termelő, önkéntes tag, felvásárló)
köteles magát az ültetvénye fekvése, illetve a 26. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti tevékenysége
szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél (a továbbiakban: jegyző) bejelenteni. A
bejelentésnek tartalmaznia kell az érdekelt nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét, telephelyét),
ültetvénye helyrajzi számát, területének nagyságát és használatának jogcímét.
(2) A jegyző összeállítja a bejelentkezettek nevét (cégnevét) és lakóhelyét (székhelyét,
telephelyét) tartalmazó jegyzéket, és amennyiben a bejelentkezett érdekeltek tulajdonában, illetve
használatában lévő szülőültetvények nagysága megfelel az 5. §-ban meghatározottaknak, a
jegyzéket harminc napra közzéteszi az önkormányzat hirdetőtábláján. A hirdetményben tájékoztatni
kell az érdekelteket az alakuló közgyűlést előkészítő bizottság létrehozásának időpontjáról és
helyéről.
(3) Az érdekeltek maguk közül előkészítő bizottságot választanak, s ezt a jegyzőnek bejelentik. A
jegyző a bejelentkezettek adatait átadja az előkészítő bizottságnak.
7. § (1) Az előkészítő bizottság gondoskodik a hegyközségi tagok névjegyzéke és az alapszabály
tervezetének elkészítéséről.
(2) Az előkészítő bizottság az alakuló közgyűlésre határnapot tűz ki, s arról valamennyi, tagként
számításba vehető érdekeltet írásban, valamint hirdetményi úton, illetve a helyben szokásos más
alkalmas módon is értesíti úgy, hogy azok az alakuló közgyűlésről legalább nyolc nappal korábban
tudomást szerezhessenek.
Az alakuló közgyűlés
8. § (1) A hegyközség megalakítása céljából alakuló közgyűlést kell tartani. Ennek feladata a
tagok névjegyzékének megállapítása, az alapszabály megalkotása, valamint a tisztségviselők
megválasztása.
(2) Az alakuló közgyűlés határozatképes, ha azon a névjegyzék-tervezetbe felvetteknek több mint
a fele megjelent.
(3) Ha az alakuló közgyűlés nem határozatképes, nyolc nap elteltével, de legkésőbb az
eredménytelen közgyűlést követő tizenöt napon belül új alakuló közgyűlést kell összehívni, amely
határozatképes, ha azon a névjegyzék-tervezetbe felvettek közül legkevesebb tíz fő megjelent.
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(4) Az alakuló közgyűlés a határozatait - az alapszabály elfogadásáról hozott határozat kivételével
- egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozathozatalra egyebekben e törvény és - elfogadása után - az
alapszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.
9. § (1) Az alakuló közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a közgyűlés által választott
elnök és jegyzőkönyvvezető ír alá, s két tag hitelesít.
(2) Az alakuló közgyűlés által elfogadott alapszabályt közjegyzői okiratba, vagy ügyvéd
(jogtanácsos) által ellenjegyzett okiratba kell foglalni.
Nyilvántartásba vétel
10. § (1) Az alapszabály elfogadását követően a hegyközség székhelye szerint illetékes megyei
bíróságnál kérni kell a hegyközség nyilvántartásba vételét. A hegyközség a bírósági nyilvántartásba
vétellel jön létre, az alapszabály elfogadásának napjára visszaható hatállyal.
(2) A bíróság a hegyközség nyilvántartásba vételéről szóló határozatát az agrárpolitikáért felelős
miniszterrel is közli.
(3) A hegyközség nyilvántartásba vételére egyebekben a társadalmi szervezetekre irányadó
szabályokat kell alkalmazni.
Az alapszabály
11. § (1) A hegyközség szervezetének és működésének rendjét az alapszabályban kell
meghatározni.
(2) Az alapszabálynak tartalmaznia kell
a) a hegyközség elnevezését, székhelyét, valamint a hegyközséghez tartozó települések nevét,
b) célját és feladatait,
c) a hegyközség képviseletére jogosultak megnevezését,
d) a hegyközség szervezetére és szerveinek működésére vonatkozó szabályokat,
e) a testületi szervek, a tisztségviselők feladat- és hatáskörét, választásuk módját, megbízatásuk
időtartamát és megszűnésének eseteit,
f) a tagsági viszonnyal kapcsolatos, e törvényben nem szabályozott kérdéseket,
g) a hegyközség gazdálkodására vonatkozó alapvető szabályokat (költségvetés, járulékkivetés
stb.).
(3) Az alapszabály elfogadásához és módosításához a közgyűlésen részt vevő tagok
kétharmadának szavazata szükséges.
(4) A hegyközség az alapszabályon felül ügyviteli szabályzatot is alkot. Az alapszabály más
szabályzat megalkotásáról is rendelkezhet.
A tagok névjegyzéke
12. § (1) A hegyközség tagjairól névjegyzéket kell készíteni, s az abban bekövetkezett
változásokat folyamatosan vezetni kell.
(2) A névjegyzéket - a hegyközség megalakulását követően - ki kell egészíteni a tag szőlejének
fajtaösszetételére és korára, előző évi termésére, illetve a tag által a hegyközség működési területéről
előző évben felvásárolt szőlő és bor mennyiségére vonatkozó adatokkal.
III. FEJEZET
A HEGYKÖZSÉG SZERVEZETE
A közgyűlés
13. § (1) A hegyközség legfelsőbb önkormányzati testülete a közgyűlés, amely a tagok
összességéből áll.
(2) A közgyűlés hatáskörét az alapszabályban kell meghatározni úgy, hogy annak kizárólagos
hatáskörébe tartozzék
a) az alapszabály és más szabályzat, valamint a hegyközségi rendtartás (40. §) megalkotása és
módosítása,
b) a hegyközség éves költségvetésének megállapítása és a zárszámadás elfogadása,
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c) a választmány tagjainak, az elnöknek, a hegybírónak, a hegyközségi tanácsi küldöttnek,
továbbá az ellenőrző bizottság, valamint az alapszabály által létesített más bizottság tagjainak
megválasztása,
d) döntés egyesülés, szétválás, körhegybíróság alakítása (csatlakozás, kiválás), valamint önkéntes
tagságot vállalók felvételének kérdésében,
e) a hegyközségi járulék mértékének meghatározása.
f)
(3) A közgyűlést az alapszabályban meghatározott időközönként, de évente legalább egy
alkalommal össze kell hívni. Ha a hegyközségnek nem kell választmányt létrehoznia [15. § (2)
bekezdés], legkevesebb évi három közgyűlést kell tartani.

(4) Az alapszabály közgyűlés megtartása helyett részközgyűlések tartását írhatja elő, ha a
hegyközségi tagok száma vagy a tagok lakóhelye vagy más, az alapszabályban meghatározott
szempont ezt indokolja. A részközgyűlési körzeteket, valamint a részközgyűlések megtartásának
helyét az alapszabályban kell megállapítani. A különböző helyre és időpontra is összehívható
részközgyűléseket azonos napirenddel kell megtartani.
(5) A közgyűlés döntését a részközgyűléseken leadott szavazatok összesítésével a választmány
állapítja meg. Az így meghozott határozatot a tagokkal - az összesítést követő 15 napon belül - az
alapszabályban meghatározott módon közölni kell. A részközgyűlésre egyebekben a közgyűlésre
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
14. § A közgyűlésen minden tagot egy szavazat illet meg. A közgyűlés időpontjáról minden tagot
írásban kell értesíteni azzal a figyelmeztetéssel, hogy a közgyűlés a megjelentek számára tekintet
nélkül határozatképes. A határozathozatal és a választás rendjét az alapszabályban kell
meghatározni.
A választmány
15. § (1) A közgyűlés a tagok közül az alapszabályban meghatározott létszámú választmányt, s
ennek tagjai közül elnököt választ. A hegyközség elnöke egyben a választmány elnöke is.
(2) Harminc főt meg nem haladó taglétszám esetén csak elnököt kell választani. A választmány
jogkörét ebben az esetben az elnök, a hegybíró (körhegybíró) és a közgyűlés által megbízott egy tag
vagy az elnök és két megbízott tag együttesen gyakorolja.
(3) A hegyközséget harmadik személyekkel szemben és a hatóságok előtt az elnök képviseli. Az
alapszabály a képviseletre az elnökön kívül más tagot is feljogosíthat.
16. § (1) A választmány a közgyűlés határozatai szerint irányítja a hegyközség működését, dönt
minden olyan ügyben, amelyet a törvény vagy az alapszabály nem utal a hegyközség más
testületének vagy tisztségviselőjének hatáskörébe.
(2) A választmány jár el a 41. § szerinti rendtartási ügyekben.
(3) A választmány az alapszabályban meghatározott gyakorisággal, de évente legalább két
alkalommal ülésezik. Rendkívüli ülés bármikor összehívható. A választmány tevékenységéről
évente beszámol a közgyűlésnek.
A hegybíró
17. § (1) A hegyközségnek a közgyűlés és a választmány határozatainak végrehajtásáért, valamint
a közigazgatási hatósági ügyek viteléért felelős tisztségviselője a hegybíró. A hegybíró e tisztségénél
fogva tagja a választmánynak.
(2) A hegybíró
a) előkészíti a közgyűlés és a választmány üléseit,
b) eljár a névjegyzékbe való felvétellel, illetve törléssel kapcsolatos ügyekben, vezeti a
hegyközségi névjegyzéket,
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c) gyakorolja a munkáltatói jogot a hegyközség alkalmazottai felett,
d) eljár a hegyközség részére átadott közigazgatási hatósági ügyekben,
e) az e törvényben, valamint külön jogszabályban meghatározott módon a hegyközség által
vezetett nyilvántartásokból adatot szolgáltat,
f) vezeti az ültetvénykatasztert, valamint a telepítések, kivágások nyilvántartását, és rendszeresen
ellenőrzi az ültetvénykataszterben nyilvántartott területek állapotát, a nyilvántartott adatok
valóságtartalmát,
g) ellátja a számára törvényben, valamint az alapszabályban meghatározott feladatokat,
h) az engedély nélkül telepített, illetve kivágott szőlőültetvényekről értesíti a növénytermesztési
hatóságot.
(3) A hegybíró minden választmányi ülésen, illetve a 15. § (2) bekezdésében említett esetben
minden közgyűlésen beszámol a tevékenységéről.
(4) A hegybírót pályázat alapján a választmány jelöli, és a közgyűlés választja meg. Választmány
hiányában a jelölés is a közgyűlést illeti meg. Hegybíró csak olyan személy lehet, aki nem áll a 21. §
(2) bekezdés szerinti kizáró ok hatálya alatt, legalább középfokú szőlészeti és borászati
szakképzettséggel rendelkezik, valamint a közigazgatási alapvizsgát letette, vagy vállalja, hogy
megválasztása esetén e vizsgát a hegyközség által meghatározott határidőn - de megválasztásától
számított legkésőbb egy éven - belül leteszi. A határidő elmulasztása vagy sikertelen vizsga esetén a
hegybíró foglalkoztatási jogviszonya megszűnik.
(5) A hegybírót munkájáért díjazás illeti meg.
(6) Egy személy legfeljebb 3 hegyközségnél (körhegybíróságnál) láthat el hegybírói
(körhegybírói) feladatot.
17/A. § (1) A hegyközségek megállapodhatnak körhegybíróság alakításában, különösen akkor, ha
bevételük nem elegendő ahhoz, hogy hegybírót alkalmazzanak. A körhegybíróság alakításáról, az
ahhoz történő csatlakozásról és a kiválásról - a választmány előterjesztése alapján - a közgyűlés
dönt. Körhegybíróságot legfeljebb három hegyközség alakíthat.
(2) A körhegybíróság alakításának és fenntartásának feltételeiről az érdekelt hegyközségek
választmányai állapodnak meg. A megállapodásban rendelkezni kell a körhegybíróság székhelyéről,
a körhegybíró választásáról, feladatellátásának rendjéről, ennek szervezeti feltételeiről, valamint a
fenntartás költségeihez való hozzájárulásról. A megállapodást meg kell küldeni a hegyközségi
tanácsnak, valamint a mezőgazdasági igazgatási szervnek.
(3) A körhegybírósághoz csatlakozni, vagy abból kiválni - az érintett hegyközségek eltérő
megállapodásának hiányában - a naptári év első napjával lehet. A kiválási vagy csatlakozási
szándékról az érintett hegyközségeket legalább három hónappal korábban értesíteni kell.
(4) A körhegybírót - pályázat alapján - az érdekelt hegyközségek közgyűlései külön-külön
megválasztják. A körhegybíró megválasztásához a leadott szavazatok többsége szükséges.
(5) A körhegybíró valamennyi érintett hegyközség választmányának tagja, amelyek ülésein,
illetve a 15. § (2) bekezdésében említett esetben a közgyűléseken tevékenységéről beszámol.
Az ellenőrző bizottság
18. § (1) A közgyűlés a tagok közül legalább három tagú ellenőrző bizottságot, vagy ha a
taglétszám a harminc főt nem haladja meg, ilyen feladatkörrel megbízott tisztségviselőt választ,
akire az ellenőrző bizottságra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(2) Az ellenőrző bizottság tagjai e tevékenységükért kizárólag a közgyűlésnek felelnek és
feladataik ellátása körében részükre utasítás nem adható.
19. § (1) Az ellenőrző bizottság feladata a hegyközség működése törvényességének, valamint a
gazdálkodásnak az ellenőrzése. Ennek érdekében az ellenőrző bizottság a hegyközség bármely
testületétől, tisztségviselőjétől vagy tagjától tájékoztatást kérhet és a hegyközségi iratokba
betekinthet.
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(2) Az ellenőrző bizottság az eljárása során tett megállapításait javaslatával együtt írásban közli az
érdekelt testülettel vagy tisztségviselővel; szükség esetén - az alapszabályban meghatározott módon
- összehívhatja a közgyűlést.
(3) Az ellenőrző bizottság legalább ötévenként független könyvvizsgálóval köteles
megvizsgáltatni a hegyközség gazdálkodását.
(4) A közgyűlés a hegyközség éves költségvetéséről és a zárszámadásról csak az ellenőrző
bizottság véleményének ismeretében dönthet.
(5) Az ellenőrző bizottság egyeztetést végez és állást foglal a hegyközség valamely testületének
határozata ellen tett bejelentés ügyében.
Egyéb testületi szervek
20. § Az alapszabály további testületi szerveket (bizottságokat) létesíthet. Ez esetben az
alapszabálynak meg kell határoznia e testületek feladatkörét, valamint a hegyközség más
testületeihez és a tisztségviselőkhöz való viszonyát.
A tisztségviselőkre irányadó rendelkezések
21. § (1) A hegyközség tisztségviselői: az elnök, a hegybíró, az ellenőrző bizottság elnöke,
valamint az alapszabály által létesített más tisztséget (pl. alelnök) betöltő személy.
(2) Nem lehet tisztségviselő,
a) aki nem tagja a hegyközségnek;
b) akit a bíróság cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett;
c) aki büntetett előéletű;
d) aki a tisztségviselői tevékenységtől mint foglalkozástól eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt
áll.
Az a) pontban foglalt kizáró feltétel a hegybíróra nem vonatkozik.
(3) Egyidejűleg nem viselhetnek tisztséget a hegyközségben a közeli hozzátartozók [Ptk. 685. § b)
pont], valamint az élettársak. Az alapszabály az összeférhetetlenség további eseteit is
meghatározhatja.
(4) Azt a tényt, hogy a (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti kizáró okok nem állnak fenn, a
tisztségre jelölt személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja.
(5) A hegyközségi tanács a tisztségviselői megbízás időtartama alatt lefolytatott hatósági
ellenőrzés keretében ellenőrzi azt is, hogy a tisztségviselő büntetlen előéletű, és nem áll a
tisztségviselői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A hatósági
ellenőrzés céljából a hegyközségi tanács adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből. Az
adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a tisztségviselő büntetlen előéletű-e, valamint
hogy a tisztségviselői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e.
(6) A (4) és (5) bekezdés alapján megismert személyes adatokat
a) a hegyközség a tisztségre jelölt személy tekintetében a tisztség betöltéséről határozó közgyűlési
szavazás napjáig,
b) a hegyközségi tanács - tisztségviselői megbízatás esetén - a tisztségviselő megbízatásának
megszűnéséig
kezeli.
(7) Ha a hegyközségi tanács a (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti kizáró ok fennállását a
tisztségviselővel szemben az (5) bekezdés szerinti hatósági ellenőrzés során megállapítja, felhívja a
közgyűlést, hogy a tisztségviselő megbízatását haladéktalanul vonja vissza. A tisztségviselő a kizáró
ok fennállásáról szóló határozat kézbesítése napjától a tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja.
A megszüntetést írásban, az ok megjelölésével kell közölni a tisztségviselővel.
A hegyközség szervezeti változása és megszűnése
22. § (1) A hegyközség megszűnik
a) összeolvadással, illetve beolvadással (a továbbiakban együtt: egyesülés),
b) több hegyközségre történő szétválással,
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c) a bíróság által történő feloszlatással,
d) a település borvidéki besorolásának törlésével, amennyiben a hegyközség csak az adott
településen működik.
(2) Összeolvadás esetén az egyesülő hegyközségek megszűnnek, és vagyonuk, valamint
közigazgatási jogosítványaik a létrejövő új hegyközségre mint jogutódra - szállnak át.
(3) Beolvadás esetében a beolvadó hegyközség megszűnik, és annak vagyona, valamint
közigazgatási jogosítványai az átvevő hegyközségre mint jogutódra szállnak át, amelynek
elnevezése és székhelye változatlan marad. Beolvadásra kerülhet sor akkor, ha a befogadó
hegyközség taglétszáma és szőlőültetvényének területe nagyobb a beolvadni szándékozó
hegyközségénél. Ez utóbbi feltételt nem kell figyelembe venni az (5) és (6) bekezdésben
meghatározott esetekben.
(4) A hegyközségek kötelesek összeolvadni, ha egyesülnek azok a települések, amelyek területén
a hegyközségek működnek.
(5) A hegyközség köteles egyesülni a szomszédos hegyközséggel, ha területén a hegyközség
alakításának feltételei utóbb megszűnnek.
(6) Kötelező a beolvadás akkor, ha egy borvidéki település más településtől olyan területrészt vesz
át, amelyen hegyközség működik.
(7) Az egyesülésben érintett hegyközségek közgyűlései az egyesülésről külön-külön, a jelen lévő
tagok több mint felének szavazatával határoznak. A döntést követően az érintett hegyközségek
egyesülési szerződést kötnek, amelyben megállapodnak az egyesülő hegyközségek birtokában lévő
okiratok és adatok átadásáról, valamint vagyonuk rendezéséről.
23. § (1) A hegyközség több hegyközségre szétválhat, ha a szétválással létrejövő hegyközségek
megfelelnek az 5. §-ban foglaltaknak. A szétválásról hozott közgyűlési határozatban rendelkezni
kell a vagyon megosztásáról.
(2) A szétváló hegyközség jogai és kötelezettségei a szétválásról hozott közgyűlési határozat
szerint, ennek hiányában a vagyonmegosztás arányában a szétválással létrejövő jogutód
hegyközségekre szállnak át.
(3) A hegyközségek szétválása nem érinti tagjaik jogait és kötelezettségeit.
24. § (1) Az összeolvadással létrejött hegyközség, illetve a szétválással létrejött hegyközségek
alakuló közgyűlést tartanak, amelyre a 7-9. § rendelkezéseit a (2) és (3) bekezdésben foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az érintett hegyközségi tagokból alakult páratlan számú, de legalább 3 fős előkészítő bizottság
összehívja az alakuló közgyűlést, és gondoskodik az alapszabály tervezetének elkészítéséről is.
(3) Az alakuló közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint 50%-a jelen van. Ha az
alakuló közgyűlés nem határozatképes, az eredménytelen közgyűlést követő tizenöt napon belül új
alakuló közgyűlést kell összehívni, amely határozatképes, ha azon legalább tíz tag megjelent.
25. §
IV. FEJEZET
HEGYKÖZSÉGI TAGSÁG
A hegyközség tagjai
26. § (1) A hegyközség tagja - lakóhelyétől (telephelyétől, székhelyétől) függetlenül a) az a termelő, aki tevékenységét a hegyközség működési területén végzi, valamint
b) az a felvásárló, aki egy naptári éven belül a hegyközség működési területén szőlőt, mustot, bort
vásárol.
(2) A termelő, illetve a felvásárló minden olyan hegyközségnek tagja, amelynek területén termel,
illetve területéről felvásárol.
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(3) Hegyközségi tagságot vállalhat minden olyan személy, aki a hegyközség működési területén
1000 m2-nél nem nagyobb területen szőlőt művel (a továbbiakban: önkéntes tag).
A tagsági viszony keletkezése és megszűnése
27. § (1) A borvidéki településen a termelő, illetve a felvásárló hegyközségi tagsági viszonya,
illetve a nem borvidéki településen a termelő, illetve a felvásárló nyilvántartásba vételi
kötelezettsége annak a hónapnak az első napjával keletkezik, amelyben a tevékenységét megkezdi.
(2) A nem borvidéki településen termelő, illetve felvásárló személy köteles bejelenteni a
hegyközségnek a nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét, telephelyét), adóazonosító jelét vagy
adószámát, és az agrárpolitikáért felelős miniszter e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendelete
szerinti egyéb adatokat, valamint ezen adatok változását a változást követő 15 napon belül.
(3) Új telepítésű szőlő esetén a termelő hegyközségi tagsági viszonya - amennyiben még nem
tagja a hegyközségnek - a telepítési engedély jogerőre emelkedésével jön létre.
(4) A hegyközségi tag, illetve a nem borvidéki településen termelő, illetve felvásárló köteles a
hegybírónak bejelenteni, hogy a termelő, illetve a felvásárló tevékenységével felhagyott, vagy a
termelő a szőlőültetvény használatát másnak engedte át. A hegybíró a bejelentés alapján a tagsági
jogviszony megszüntetéséről, ezzel összefüggésben a névjegyzékből való törlésről, illetve az
adatszolgáltatási kötelezettség megszűnéséről határozatot hoz, amennyiben a termelőnek, illetve a
felvásárlónak nincs járuléktartozása, illetve adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett.
(5) A termelő 30 napon belül köteles a hegybírónak bejelenteni, ha a szőlőültetvény művelésével
felhagyott, az ültetvény tulajdonosának, illetve - amennyiben a termelő a tulajdonos volt - az új
használó nevének és címének feltüntetésével.
(6) Az önkéntes tag bármikor kérheti írásban a névjegyzékből való törlését. A tagsági jogviszony
ebben az esetben a kérelem benyújtásának napjával szűnik meg.
28. § (1) A hegyközségi tagsági viszonyt keletkeztető vagy megszüntető tényt az érdekeltnek - a
nevének (cégnevének), lakóhelyének (székhelyének, telephelyének), adóazonosító jelének vagy
adószámának megjelölésével - a névjegyzékbe való felvétel, illetve a törlés végett a hegyközségnél
be kell jelentenie. A hegyközség bejelentés hiányában is eljár, ha a tagsági viszony keletkezéséről
vagy megszűnéséről egyéb módon tudomást szerez.
(2) A hegyközségi tag köteles az (1) bekezdésben meghatározott adatai változását 15 napon belül
bejelenteni a hegyközségnek.
A tag jogai és kötelezettségei
29. § (1) A tag joga, hogy
a) tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a közgyűlésen;
b) tisztséget viseljen a hegyközségben;
c) igénybe vegye a hegyközség által nyújtott szolgáltatásokat.
(2) A tagsági viszonyból eredő jogok képviselő útján is gyakorolhatók, a képviselő azonban csak
egy tag nevében járhat el. Természetes személy az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogot
csak személyesen gyakorolhatja.
(3) Aki több hegyközségnek is tagja, tisztséget - a hegybíró kivételével - csak egy hegyközségben
viselhet.
30. § (1) Származási bizonyítványt kizárólag a 3. § (2) bekezdése szerinti termelők, illetve
felvásárlók kaphatnak abban az esetben, ha eleget tettek a hegyközségi járulék megfizetésére
vonatkozó, illetve az adatszolgáltatási kötelezettségüknek.
(2) A szőlő termőhelyi kataszterében nyilvántartott szomszédos termőföldre elővásárlási, valamint
elő-haszonbérleti jog illeti meg a hegyközségi tagot, ha ezen jogának érvényesítését megelőző 24
hónapban folyamatos hegyközségi tagsággal rendelkezett.

42
31. § A tag kötelezettsége, hogy
a) megfizesse a hegyközségi járulékot;
b) megtartsa a hegyközség alapszabályában és más szabályzataiban foglaltakat;
c) a termelőtevékenységet a hegyközségi rendtartás szerint végezze;
d) szőlőterületéről és szőlőtermeléséről nyilvántartást, értékesítésre szánt bor termeléséről,
raktározásáról és forgalmazásáról, valamint bor tárolására alkalmas eszközeiről, tárolóteréről
pincekönyvet vezessen;
e) a hegyközségnek külön jogszabályban rögzített tartalommal adatot szolgáltasson.
f)
V. FEJEZET
A HEGYKÖZSÉGEK TERÜLETI ÉS ORSZÁGOS SZERVEI
A hegyközségi tanács
32. § (1) A hegyközségek borvidékenként hegyközségi tanácsot alakítanak.
Amennyiben egy borvidéken csak egy hegyközség alakul meg, a hegyközségi tanácsot nem kell
létrehozni, illetve a hegyközségi tanács megszűnik, és a hegyközségi tanácsi feladatokat a
hegyközség, a titkári feladatokat pedig a hegybíró látja el.
(2) A hegyközségi tanács tagjai a hegyközségek elnökei, valamint egy-egy küldöttjük.
(3) A hegyközségi tanács az általa elfogadott alapszabály szerint működik.
(4)-(6)
33. § (1) A hegyközségi tanács a tagjai közül igazgatóválasztmányt, s ennek tagjai közül elnököt,
amennyiben szükséges alelnököt választ. Az ügyek viteléért felelős tisztségviselő a titkár, akit a
hegyközségi tanács pályázat alapján nevez ki. A titkár személyére egyebekben a 17. § (4)-(6)
bekezdésében a hegybíróra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) Annál a hegyközségi tanácsnál, amelynek létszáma a tizenöt főt nem haladja meg, nem kell
igazgatóválasztmányt létrehozni. Ez esetben az igazgatóválasztmány feladatkörét az elnök, az
alelnök és a titkár együttesen gyakorolja.
34. § A hegyközségi tanács ülésén tanácskozási joggal részt vesznek: a mezőgazdasági igazgatási
szerv, a természetvédelmi hatóság, a borászati hatóság képviselője, továbbá a tanács működési
területén lévő szőlészeti, borászati és kertészeti szakoktatási és kutatási intézmények, valamint
szakmai érdekképviseleti szervezetek képviselői.
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
35. § (1) A hegyközségek országos szervezete a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban:
nemzeti tanács), amely a hegyközségi tanácsok egy-egy képviselőjéből áll, és a főtitkárral egészül
ki.
(2) A nemzeti tanács az általa elfogadott alapszabály szerint működik.
(3) A nemzeti tanács a tagjai sorából elnökséget, ennek tagjai közül elnököt (alelnököt) választ.
Az ügyek viteléért felelős tisztségviselő a főtitkár, akit a tanács pályázat alapján nevez ki. A főtitkár
csak felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező személy lehet.
36. § A nemzeti tanács ülésén tanácskozási joggal részt vesznek az agrárpolitikáért felelős
miniszter, a borászati hatóság, az országos szőlészeti-borászati oktatási, kutatási intézmények,
valamint szakmai érdek-képviseleti szervezetek képviselői. A tanács ülésére meg kell hívni a
napirend szerint érdekelt miniszter képviselőjét.
Közös szabályok
37. § (1) A hegyközségi tanács és a nemzeti tanács egyaránt köztestület.
(2) Mindkét szervezet nyilvántartásba vételére, létrejöttére, alapszabályára, szervezetére és
működésére e törvénynek a hegyközségre irányadó szabályait kell megfelelően alkalmazni.
(3) A hegyközségi tanács, valamint a nemzeti tanács ügyintéző szervezetet hoz létre, s arra
vonatkozóan szervezeti és működési szabályzatot készít, amelyet az igazgatóválasztmány, illetve az
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elnökség fogad el. Az ügyintéző szervezet vezetője hegyközségi tanácsnál a titkár, a nemzeti
tanácsnál a főtitkár.
(4) A hegyközségi tanács, valamint a nemzeti tanács közigazgatási hatósági ügyben eljáró
tisztségviselője, illetve ügyintézője csak olyan büntetlen előéletű személy lehet, aki a közigazgatási
alapvizsgát letette, vagy vállalja, hogy kinevezése esetén a vizsgát a hegyközség által meghatározott
határidőn - de kinevezésétől számított legkésőbb egy éven - belül leteszi. A határidő elmulasztása
vagy sikertelen vizsga esetén a tisztségviselő, illetve ügyintéző munkaviszonya megszűnik.
VI. FEJEZET
A HEGYKÖZSÉGI SZERVEZETEK FELADATAI
A hegyközség feladatai
38. § A hegyközség
a) a minőségvédelem érdekében összehangolja tagjai szőlészeti és borászati szakmai
tevékenységét;
b) gondoskodik - a helyi önkormányzattal együttműködve - a működési területéhez tartozó szőlők
őrzéséről;
c) a számítógépes nyilvántartásában foglalt adatokat rendszerezi és összegezi, s azokat - egyedileg
nem azonosítható módon - a hegyközségi tanácshoz továbbítja;
d) a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló törvényben feltüntetett közigazgatási
szervek, valamint a borgazdálkodás körébe tartozó ellenőrzéseket végző szervezetek számára
megkeresésre adatot szolgáltat;
e) szolgáltatásokkal és szaktanácsadással segíti tagjai gazdálkodását;
f) a szőlőtermelőnek a szőlőterületére, szőlőfajtáira, a tárgyévi termésmennyiségére és a
szőlőfelhasználására vonatkozó adatokat egyedileg azonosítható módon, jövedéki ellenőrzés
elősegítése céljára mágneses adathordozón vagy elektronikus úton továbbítja a vámhatóságnak;
g) védi a hegyközség termelőinek érdekeit és tájékoztatást ad a tagok tevékenységét segítő,
közérdekű információkról;
h) eljár a származásvédelmet sértő esetekben;
i) ellenőrzi tagjainál a hegyközség feladatkörét érintő jogszabályok és a rendtartási előírások
betartását;
j) rendezvényeket, borversenyeket szervez.
A hegyközség jogosítványai
39. § A hegyközség - feladatainak ellátása körében a) a szőlő- és bortermelésre vonatkozó jogszabályban meghatározott keretek között a működési
területén kötelező szakmai szabályokat állapít meg, s ellenőrzi azok betartását;
b) eljár a törvény által hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági ügyekben;
c) javaslattételi és véleményezési jogkörrel részt vesz a szőlő- és borgazdálkodással kapcsolatos
közigazgatási hatósági ügyekben.
Hegyközségi rendtartási ügyek
40. § (1) A hegyközség a hegyközségi rendtartás (hegyszabályok) keretében meghatározza a
célszerű telepítés és művelés, az ültetvények rendje, a szőlőkárosító elleni egységes növényvédelem,
a szüretelés, a feldolgozás, valamint a bor helyi sajátosságoknak megfelelő készítése szabályait,
továbbá más, a minőségvédelem szempontjából fontosnak ítélt szakmai követelményeket. Ennek
során figyelembe kell venni a természet- és tájvédelemre vonatkozó jogszabályokat is. A
rendtartásban meg kell határozni a hegyszabályokat sértő cselekmények e törvény szerinti
jogkövetkezményeit.
(2) A hegyközségi rendtartás a szőlőkataszteri besorolás alapján borvidéknek és bortermőhelynek
minősülő határrészekre (szőlőhegy) kiterjedő hatállyal határozza meg az ingatlanok, az utak,
vízelvezető árkok állapotára és növényvédelmére, valamint az ingatlanok rendeltetésszerű
használatával kapcsolatos létesítmények karbantartására vonatkozó szabályokat. A rendtartás ezen
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előírásait a szőlőhegy területébe eső, más művelési ágú külterületi ingatlanok használóinak és az
utak kezelőinek is be kell tartaniuk.
(3) Azok a hegyközségek, amelyek működési területéhez egybefüggő szőlőterületek tartoznak,
közös hegyközségi rendtartást készítenek. A közös rendtartás elfogadásáról az érdekelt
hegyközségek közgyűlései külön határoznak. A rendtartás elfogadásához az összes szavazat
többsége szükséges.
(4) Az elfogadott rendtartást meg kell küldeni a hegyközségi tanácsnak, amely kifogást emelhet a
rendtartás ellen, ha az törvénysértő, vagy nyilvánvalóan szakszerűtlen rendelkezést tartalmaz. A
hegyközségnek a kifogásolt rendelkezést újra kell tárgyalni. A rendtartást - kifogás híján - a
hegyközségi tanácsnak történő megküldését követő harminc nap elteltével kell közzétenni. Az a
hegyközség, amelynek nincs érvényes rendtartása, a közfeladatok ellátásáért költségtérítésben nem
részesülhet.
(5) A rendtartást hirdetményi úton, valamint a helyben szokásos más alkalmas módon is közzé
kell tenni, továbbá a hegyközség székhelyén kívül lakó tagoknak meg kell küldeni. A közzététellel
egyidejűleg a rendtartást meg kell küldeni a települési önkormányzatnak, valamint a mezőgazdasági
igazgatási szervnek is. A rendtartás a hirdetményként való közzététele napját követő harmincadik
napon lép hatályba.
41. § (1) A hegyközség ellenőrzi a hegyszabályok betartását. Az ellenőrzés eredményeként
megállapítja a szabályszegés tényét, a tagot a jogellenes állapot megszüntetésére, meghatározott
cselekvés teljesítésére, valamitől való tartózkodásra kötelezheti vagy - a rendtartásban
meghatározott esetekben és mértékig - bírsággal sújthatja.
(2) A hegyközség a bort hamisító vagy hamis termékjelölést alkalmazó tagját eltilthatja a
településre vagy termőhelyre utaló származásmegnevezés, illetve a „különleges minőségű bor”, a
„minőségi bor”, valamint a „tájbor” minőségmegjelölés alkalmazásától.
(3) 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 bíróságtól kérheti a rendtartásba ütköző cselekményt
elkövető személynek a felszólításnak megfelelő kötelezését.
42. § A hegyközség - a jogszabályok keretein belül, a hegyközségi tanács által a borvidék
területére meghatározott borszőlőfajták közül - a működési területére kiterjedően meghatározhatja a
telepíthető szőlőfajtákat, továbbá fajtánként az egységnyi területen termelhető szőlő, must és bor
mennyiségét, valamint a legalacsonyabb szüretelési mustfokot.
Közigazgatási hatósági ügyek
43. § (1)
(2)
44. § A hegybíró a műveletlenül hagyott ültetvény használóját megfelelő határidő biztosításával
felszólítja, hogy a szükséges talaj- és növényvédelmi munkákat végezze el, illetve a szőlőt művelje
meg. Ha a felszólítás eredménytelen, a hegybíró a határidő lejártát követő nyolc napon belül köteles
erről tájékoztatni az ingatlanügyi hatóságot.
45. § (1)
(2)-(4)
(5) A hegyközség a szőlő termőhelyi kataszterbe tartozó területekre a tulajdonosok képviseletében
jogosult kezdeményezni a vadászati hatóságnál, hogy a külterületen lévő zártkerti ingatlant a
vadászterület kiterjedésének megállapításánál figyelembe vehető földterületnek minősítse, valamint
jogosult a földtulajdonosokat a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló
törvénynek a jegyzőre vonatkozó szabályai szerint képviselni.
45/A. § (1) Aki a szőlő, must vagy bor származási bizonyítványát, vagy jogszabályban
meghatározott, a hegybíró által kiadandó más igazolását nem a jogszabályban meghatározott
határidőig kérelmezi, az okiratokat csak 5000-500 000 forintig terjedő mulasztási bírság
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megfizetésével kaphatja meg. A hegybíró a bírság kiszabása során figyelembe veszi a késedelem
időtartamát, az ügyfél késedelembe esésének gyakoriságát, továbbá származási bizonyítvány esetén
a kérelemben foglalt szőlő, illetve bor értékét.
(2) A bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. A beszedett bírság a hegyközséget
illeti meg.
A területi és az országos szervezet feladatai
46. § (1) A hegyközségi tanács
a) összehangolja a borvidék hegyközségeinek tevékenységét;
b) meghatározza a borvidéki rendtartást;
c) szakmai szempontból felülvizsgálja a hegyközségi rendtartásokat;
d) rendszerezi és összegzi a hegyközségeknek a termelésre és az értékesítésre vonatkozó
adatszolgáltatását, s az adatokat a nemzeti tanácshoz továbbítja;
e) tájékoztatja tagjait a gazdasági együttműködési és a piaci lehetőségekről;
f) intézi a borvidék származás-, minőség- és eredetvédelmi ügyeit;
g) képviseli a borvidék termelőit az őket érintő szakmai ügyekben;
h) elbírálja a hegyközség közigazgatási hatósági ügyben hozott határozata ellen benyújtott
fellebbezést;
i)
j) hatósági ellenőrzést végez az illetékességi területéhez tartozó hegyközségeknél;
k) borvidéki, regionális rendezvényeket, borversenyeket szervez.
(2)
47. § A nemzeti tanács
a) segíti a hegyközségek és a hegyközségi tanácsok tevékenységét;
b) összegzi és elemzi a hegyközségi tanácsok adatszolgáltatását, s ennek alapján javaslatokat
dolgoz ki az esetleges agrárpiaci beavatkozásra;
c) a termékek piacra jutását elősegítő szolgáltatásokat szervez;
d) képviselheti a hegyközséget a származás-, minőség- és eredetvédelemmel kapcsolatos
ügyekben;
e) elbírálja a hegyközségi tanács közigazgatási hatósági ügyben hozott elsőfokú határozata ellen
benyújtott fellebbezést;
f) együttműködik a szőlő- és bortermeléssel kapcsolatban feladatokat ellátó hatóságokkal és
intézményekkel;
g) kapcsolatot tart a nemzetközi eredetvédelmi szervezetekkel;
h) kiállításokat, borversenyeket, konferenciákat szervez;
i) elbírálja a hegyközség közigazgatási hatósági ügyben hozott határozata ellen benyújtott
fellebbezést a 32. § (1) bekezdése szerinti esetben.
48. § A hegyközségi szervezetek részére további feladatot csak törvény állapíthat meg, annak
ellátásával kapcsolatos szabályokat azonban kormányrendelet vagy miniszteri rendelet is
meghatározhat.
Közigazgatási hatósági ügyekkel kapcsolatos szabályok
49. § (1) A hegyközségi szervezetek közigazgatási hatósági ügyekben való eljárására a
közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A hegyközségi szervezetek határozata ellen, ha az eljárás első fokon
a) hegyközségnél indult, a hegyközségi tanácshoz;
b) hegyközségi tanácsnál indult, a nemzeti tanácshoz lehet fellebbezni.
(3) Közigazgatási hatósági ügyekben
a) hegyközségnél a hegybíró,
b) hegyközségi tanácsnál, illetve a nemzeti tanácsnál a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott ügyintéző
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jár el.
A b) pont szerint eljáró személynek a hegybíróval azonos személyi feltételekkel kell rendelkeznie.
(4) Alapszabályban, illetve szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni a
közigazgatási hatósági ügyben eljáró személy kizárás miatt vagy bármely más okból való
akadályoztatása esetére a feltételeknek megfelelő másik személy kijelölésére vonatkozó
szabályokat.
VII. FEJEZET
A HEGYKÖZSÉGI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSE
Kapcsolatrendszer
50. § (1) A hegyközségek a hegyközségi tanácsokat, ez utóbbi pedig a nemzeti tanácsot
rendszeresen tájékoztatják tevékenységükről.
A nemzeti tanács évente egy alkalommal értékeli a hegyközségi szervezetek tevékenységét és
arról tájékoztatja az agrárpolitikáért felelős minisztert.
(2) A hegyközségi szervezetek együttműködnek az agrárkamara területi és országos
szervezeteivel, valamint a gazdasági és szakmai érdekképviseleti szervezetekkel.
(3) A hegyközség a területét érintő településrendezési és -fejlesztési feladatokban együttműködik
az illetékes önkormányzat képviselő-testületével.
(4) A hegyközségi, valamint a szőlő- és borgazdálkodás területén ellenőrzésre jogosult más
szervezetek kötelesek együttműködni, ellenőrzéseik tapasztalatairól egymást kölcsönösen
tájékoztatni.
51. § (1) A települési önkormányzatok, a területi és a központi közigazgatási szervek kötelesek
együttműködni a hegyközségi szervezetekkel. Ennek során részükre a tevékenységükhöz szükséges
tájékoztatást kötelesek megadni.
(2) A hegyközségeket érintő jogi szabályozást, illetve más kormányzati döntést vagy települési
önkormányzati rendelet meghozatalát megelőzően kellő időben ki kell kérni az illetékes
hegyközségi szervezet véleményét és észrevételeire érdemi választ kell adni.
(3) A bortermeléssel kapcsolatos agrárpiaci beavatkozás előtt ki kell kérni a nemzeti tanács
véleményét.
Gazdasági tevékenység
52. § (1) Hegyközségi szervezet gazdasági tevékenységet nem folytathat, gazdasági társaságnak
nem lehet tagja és ilyen társaságban részesedést nem szerezhet.
(2) A hegyközségi szervezet - tagjainak szolgáltatásokkal való ellátása céljából vagy más,
gazdasági tevékenységet is igénylő feladata ellátása érdekében - nonprofit gazdasági társaságot
alapíthat.
Pénzügyi források
53. § (1) A hegyközség a működéséhez szükséges költségeket a bevételeiből fedezi. A hegyközség
bevételei:
a) a hegyközségi járulék,
b) az általa nyújtott szolgáltatásért fizetendő díjak,
c) a részére törvény által átadott feladatok ellátásához szükséges, költségvetési pénzeszközök,
d)
e) a tagokra kiszabott pénzbírságokból származó bevételek,
f) az adományok,
g) egyéb, az alapszabályban meghatározott bevételek.
(2) A hegyközségi járulékminimum következő naptári évre vonatkozó mértékét az adott
borvidékre vonatkozóan a hegyközségi tanács állapítja meg minden év december 15. napjáig.
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(3) A hegyközségi járulékot minden év május 31. napjáig a közgyűlés határozza meg. A kivetett
járulékot és annak esedékességét a taggal írásban, a határozat reá vonatkozó részének kézbesítésével
kell közölni. A hegyközségi járulékot termelő esetén termőültetvényeinek területe vagy
szőlőterületének aranykorona-értéke és a szőlő- vagy bortermés mennyisége alapján, az önkéntes tag
esetén a termés mennyisége, felvásárló esetén a felvásárolt szőlő, must vagy bor mennyisége alapján
kell meghatározni, de az nem lehet kevesebb, mint a hegyközségi tanács által megállapított
járulékminimum. Mentesül a termelő a szőlő- és bortermés mennyisége utáni hegyközségi járulék
fizetése alól, ha termését felvásárlónak értékesíti.
(4) Az újonnan telepített szőlőterület után a telepítéstől számított négy évig nem kell járulékot
fizetni.
(5) A hegyközségi járulékot a tag az adózás szempontjából költségként számolhatja el. Meg nem
fizetés esetén a járulékot - a hegyközség javára - közadók módjára kell behajtani.
(6) Adományt, valamint más vagyoni előnyt csak olyan személytől lehet elfogadni, aki a
hegyközség tevékenységében érdektelen.
54. § (1) A hegyközségi tanács működésének költségeit a hegyközségek által befizetett
hegyközségi tanácsi járulékból és a tanács egyéb bevételeiből kell fedezni.
(2) A hegyközségi tanácsi járulék számításának módját a tanács alapszabályában kell
meghatározni.
55. § (1) A nemzeti tanács fenntartásának költségeit
a) a hegyközségek és a hegyközségi tanácsok hozzájárulásaiból,
b) jogszabályban, illetve az állammal kötött szerződésekben rögzített, valamint pályázat alapján
kapott forrásokból,
c) adományokból,
d) a rendezvények bevételeiből, és
e) egyéb, az alapszabályban meghatározott bevételekből
kell fedezni.
(2) A hegyközség a járulékbevétele három százalékát, a hegyközségi tanács pedig
járulékbevételének hat százalékát fizeti a nemzeti tanácsnak fenntartási hozzájárulásként.
55/A. § (1) A hegyközségi szervezetek által ellátott közigazgatási feladatok költségét az állam
megtéríti. Ennek fedezetét elkülönítetten, fejezeti kezelésű célelőirányzatként kell az éves
költségvetésben megtervezni.
(2) A hegyközségi szervezeteket a közigazgatási hatósági ügyekben való eljárásukért - a
származási bizonyítvány ügyek kivételével - igazgatási szolgáltatási díj illeti meg.
A hegyközségi szervezetek megalakításával járó költségek
56. § (1) Az új hegyközségi szervezetek megalakításával járó költségek fedezésére a központi
költségvetésből támogatás igényelhető.
(2) A támogatást a jegyzőnek a 6. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott feladataival járó
költségek fedezésére az önkormányzat, a hegyközség megalakításával összefüggésben felmerülő
költségekre az előkészítő bizottság képviselője igényelheti.
(3) Az előkészítő bizottságok tagjai a támogatás felhasználása során az ilyen ügyben általában
elvárható gondossággal kötelesek eljárni; a felhasználással kapcsolatos kötelezettségeik
megszegésével okozott kárért a polgári jogi felelősség általános szabályai szerint felelnek. A
támogatás felhasználásáról az előkészítő bizottság elszámolást készít, amit az alakuló közgyűlés
hagy jóvá.
VIII. FEJEZET
A HEGYKÖZSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÁLLAMI TEVÉKENYSÉG
Törvényességi felügyelet
57. § (1) A hegyközségi szervezetek működése felett az agrárpolitikáért felelős miniszter
törvényességi felügyeletet gyakorol.
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(2) Az agrárpolitikáért felelős miniszter ellenőrzi, hogy az alapszabály és más szabályzat
megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá, hogy a hegyközségi szervezetek határozatai nem ütköznek-e
ezek valamelyikébe. Az agrárpolitikáért felelős miniszter e jogkörébe tartozó feladatait a
hegyközségek esetében a mezőgazdasági igazgatási szerv útján látja el.
(3) A mezőgazdasági igazgatási szerv a hegyközség működésével kapcsolatban észlelt
törvénysértés esetén törvényességi felügyeleti intézkedést kezdeményez az agrárpolitikáért felelős
miniszternél.
(4) Ha a hegyközség működésének törvényessége másképp nem állítható helyre, az
agrárpolitikáért felelős miniszter keresettel fordulhat a bírósághoz. A bíróság
a) megsemmisíti a hegyközségi szervezet jogsértő határozatát és - szükség szerint - új határozat
hozatalát rendeli el;
b) a működés törvényességének helyreállítása céljából összehívhatja a hegyközségi szervezet
legfőbb önkormányzati szervét;
c) a hegyközségi szervezet tevékenységét felfüggesztheti, vagy ha a törvényes működés nem
állítható helyre, a hegyközségi szervezetet feloszlathatja.
58. § (1) Az 57. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti esetekben a hegyközség feladatait - a
felfüggesztés időtartama alatt, illetve az új hegyközség megalakulásáig - az agrárpolitikáért felelős
miniszter által kijelölt más hegyközség látja el.
(2) Ha a hegyközséget feloszlatták, azt az ítélet jogerőre emelkedését követő hatvan napon belül
újból meg kell alakítani.
(3) Ha a felfüggesztést vagy feloszlatást követő öt éven belül a bíróság a hegyközséget ismételten
feloszlatja vagy tevékenységét felfüggeszti, a település borvidéki vagy bortermőhelyi besorolása - e
törvény erejénél fogva - az ítélet jogerőre emelkedésének napjával megszűnik.
A testületi határozatok felülvizsgálata
59. § (1) A közigazgatási hatósági ügyben hozott határozatok kivételével a jogsértő testületi
határozat felülvizsgálatát a hegyközségi szervezet bármely tagja kérheti a bíróságtól.
(2) A hegyközségi választmány rendtartási ügyben hozott határozatának felülvizsgálatát az a tag
kérheti, akinek jogát vagy jogos érdekét a határozat sérti.
(3) Perindítás előtt a sérelmet szenvedett tag köteles a jogsértést bejelenteni a határozat
meghozatalától számított tizenöt napon belül az ellenőrző bizottságnak, amely további tizenöt napon
belül állást foglalt, s erről a tagot, valamint a határozatot hozó testületet írásban értesíti.
(4) A keresetet az ellenőrző bizottság állásfoglalása kézhezvételétől számított harminc napon belül
a sérelmes döntést hozó hegyközségi szervezet ellen kell megindítani. A keresetindításra nyitva álló
határidő jogvesztő. A keresetindításnak halasztó hatálya nincs, a bíróság azonban a határozat
végrehajtását felfüggesztheti.
(5) A bíróság eljárására egyebekben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
általános szabályait kell alkalmazni.
IX. FEJEZET
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
60-62. §
Névhasználat
63. § (1) A hegyközség elnevezés használatára csak az e törvény rendelkezései szerint megalakult
szervezet jogosult.
(2)
Átmeneti rendelkezések
64. § (1) A 12. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettséget a megalakulás évében december 31-ig
kell teljesíteni.
(2)
Felhatalmazás
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65. § Felhatalmazást kap az agrárpolitikáért felelős miniszter, hogy
a) a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel és az adópolitikáért felelős miniszterrel
egyetértésben a hegyközségek megalakulásához nyújtott költségvetési támogatás igénybevétele
feltételei és elszámolása,
b) a hegyközségi tagok, a hegyközségek és a hegyközségi tanácsok adatszolgáltatása,
c) a származási bizonyítvány kiadása, valamint
d) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben a törvény által
meghatározott közigazgatási feladatoknak a hegyközségek részére történő átadása
rendjét szabályozza,
e) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a hegyközségi szervezetek által lefolytatott
egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjainak mértékét és megfizetésének rendjét rendeletben
állapítsa meg.
Hatálybalépés
66. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott rendelkezéseinek kivételével - az 1995.
évi március hó 1. napján lép hatályba.
(2) A törvény 3. §-ának (2) bekezdése, 40-45. §-ai, 46. §-a (1) bekezdésének g) és h) pontja,
valamint (2) bekezdése, 47. §-ának c) pontja az 1996. év első napjával lép hatályba.
(3)-(4)
1-2. melléklet az 1994. évi CII. törvényhez

