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A Bükki Borvidék Hegyközségi Tanácsa a borvidéken működő 

hegyközségek tevékenységének harmonizálására és az eljárási 

szabályok közzététele céljából az alábbi rendtartást alkotta a 

többször módosított Hegyközségi törvény (2012. évi CCXIX. tv.) és az 

alapszabály alapján. A borvidéki rendtartás a Bükki Borvidék borszőlő 

termőhelyi kataszterbe sorolt területeire kiterjedő hatállyal érvényes, 

valamint a hatályos jogszabály által ide sorolt borvidéken kívüli 

településekre. A Rendtartás személyi hatálya kiterjed a hegyközségi 

tagokra és társas vállalkozásokra. 

A Bükki borvidék hegyközségei: 

1. Bükkalja Hegyközség 

2. Miskolc és környéke Hegyközség 

3. Tibolddaróc-Kács Hegyközség 

 

I. HEGYRENDÉSZET ÉS A GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAI,  

 

  1.A szőlőtermelés szabályozása 

A hegyközség a telepítés és kivágás során az ezen 

tevékenységekre vonatkozó hatályos jogszabályoknak 

megfelelően kötelesek eljárni. Fás szárú növényeket a 

szőlőkataszterben lévő területeken csak a hegybíró előzetes 

jóváhagyásával lehet csak telepíten. 

1.1 Fajtamegválasztás 

A szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló módosított tv. 

előírásai és az agrárpolitikáért felelős miniszter A borkészítésre 

alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról szóló rendelet 

vonatkozó listája alapján, melyet a hegyközségek saját 

rendtartásukban szabályoznak. A borvidéken telepíthető 



javasolt és támogatott szőlő fajtajegyzéket a mindenkor 

hatályos borvidéki terv tartalmazza. 

 

1.2. Művelési mód 

A Rendtartás a művelési módot nem korlátozza, azok a 

termékleírásban megtalálhatóak. Kiemelten ajánlja a 

középmagas kordonművelést Sylvoz vagy ernyő műveléssel 

együtt valamint jó fekvésekben a magas kordonművelést  jó 

cukortermelő fajtáknál. Alacsony és középmagas kordonnál 

ajánlott maximum 2 félszálvessző. 

A sor és tőtávolság maximuma 300 X 100 cm. 

 

1.3. Meliorációs munkák   

Átgondolt terep és vízrendezés szükséges, valamint 

gépjárművel jól járható úthálózat. Új telepítéseknél kerítés 

építése is szükséges lehet. 

 

1. 4.Tápanyaggazdálkodás 

Új telepítéseknél a vonatkozó rendelet előírásai szerint kell 

eljárni. A talajjavítás hatósági engedélyhez kötött. Talajvizsgálat  

alapján pótoljuk a szükséges tápanyagokat.  Kerülni kell a 

savasodást előidéző műtrágyák használatát.  

 

a. Ültetés 

Új telepítés és pótlás csak I. osztályú vírusmentes oltványokkal 

lehetséges.  Erózió veszélyes területen kerülni kell a lejtőirányú 

telepítést. 

 



Támberendezés 

 

 

A rendeletben előírtak szerint, a telepítési támogatásokhoz 

szükséges követelmények betartásával, továbbá a javasolt 

építési módon (impregnált faoszlopok, horganyzott 

fémoszlopok és huzalok). 

b. Talajművelés 

Lejtős területeknél javasolt a rétegvonalas művelés. A hosszabb 

ideje bizonyított talajtakarásos (mulcsozott) művelés is ajánlott. 

A talajszerkezet leromlását eredményező talajmarók, rotációs 

kapák és tárcsák használatát nem javasoljuk. Célszerű 2-3 

évenként altalajlazítást végezni. A szőlő területek 

gyommentességét és a szőlő kultúr állapotban tartását, 

környezeti tisztaságát kötelező fenntartani. 

Legfontosabb cél, hogy a talajokat védjük az eróziós károktól. 

A szőlőtermelés részét képezi a szőlőültetvénnyel érintkező 

dűlőutak, a művelő gépek forgó területének , árkoknak és 

vízátereszeknek tisztán tartása is. 

 

c. Növényvédelem 

Szükséges a környezetbarát technológiák bevezetése (AKG és 

Bio programok). Az előrejelzésekre alapozott növényvédelmi 

tervekkel kell dolgozni. Minden esetben figyelembe kell venni a 

hatályos természet- és tájvédelmi hatályos jogszabályokat. Az új 

szerek tesztelésében a Tanács is fontos feladatokat vállal 

(kísérletek). Az új technológiák bevezetésében is hasznos 

szerepe van a szervezett növényvédelmi bemutatóknak. 



 

d. Fitotechnika  

Nagyban segíti a növényvédelmi munkák hatékonyabbá tételét. 

          Törekedni kell a keskeny lombfal fenntartására. 

e.  Szüret 

A borvidéken a hegybírók  rendszeresen mérik a termés  

cukortartalmát . Amennyiben rendelkezésre áll speciális 

mérőműszer, akkor a savtartalmat és a pH-t is mérni kell.( a 

Mezei pincészet és a Tokaj Rákóczi Kft rendelkeznek ilyen 

eszközökkel). Ez alapján javasolják a szüreti munkák időpontját.                                                                               

 

f.  Feldogozás 

 

Fehér szőlőt a szüret napján vagy áztatás után másnap kell 

feldolgozni a termékleírásban leírtak szerint. 

Lehetőleg rozsdamentes fémedényeket vagy műanyagokat kell 

használni. A hatályos jogszabályok betartása kötelező. 

 

2.  Borgazdálkodás szabályozása 

 

       2.1. Technológia 

Borászati technológiákban kémiai anyagokat csak laboratóriumi 

vizsgálat alapján lehet alkalmazni. A Bortörvény előírásait 

kötelező betartani. A borok érlelését és palackozását a 

rendtartás nem szabályozza. 

 

2.2. Forgalmazás 



           Minden bor vagy szőlőből származó más termék csak    

           származási igazolással kerülhet forgalomba. Ezzel kapcsolato- 

           san a Bükki Borvidék Hegyközségi Tanácsa a borvidéki hegy- 

           községekkel közösen az ország egész területén az illetékes  

           hatóságokkal együttműködve ellenőrizheti a „Bükki” meg- 

           nevezésű bor és szőlőből készült más termék eredetét, 

           minőségét.  

 

 

 

3. A gazdálkodás és ellenőrzés szabályai 

 

       3.1. Hozzájárulás 

                A Bükki Borvidék Hegyközségi Tanácsának hegyközségei   

                kötelesek a hegyközségi tanácsnak fenntartási hozzájárulást  

                fizetni. A hegyközségek a terület utáni járulékbevételük 3%-   

                -át fizetik be a HT számlájára évente július 31-ig. 

3.2. Hegyközségi feladatok 

A hegyközségek Rendtartásukat az elfogadást illetve a 

módosítást követően 15 napon belül kötelesek a Bükki 

Borvidék Hegyközségi Tanácsának hivatalosan megküldeni 

szakmai felülvizsgálatra. Amennyiben a tanács nem emel 

kifogást, úgy az elfogadott rendtartást 30 nap elteltével a 

helyben szokásos módon közzé kell tenni a tagok számára. 



A borversenyeken elnyert érmek és díjak feltüntethetők a 

palackon, ha azokat a hatályos jogszabályban 

meghatározott szervezetek által megrendezett versenyen 

vagy más országban rendezett engedélyezett versenyen 

nyerték. A termékleírásban és a bortörvényben előírtak 

betartása kötelező a címkézés során. 

3.3. A Bükki Borvidék Borainak termelési, nyilvántartási, 

minősítési és ellenőrzési szabályai 

 

A földrajzi jelzés nélküli (FN) borok az Európai Unió és 

Magyarország ide vonatkozó hatályban lévő 

jogszabályaiban leírtak szerint termelhetők. 

Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok a 

Felső-Magyarországi termékleírás alapján termelhetők. 

A „Bükki” oltalom alatt álló eredet megjelölésű (OEM) 

borok a Bükki termékleírás alapján termelhetők. 

 

II: ELJÁSÁRI SZABÁLYOK ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEK 

1. A származási bizonyítványok kiadásának rendje 

                      A mindenkori hatályos jogszabályok szerint a Bükki borvi- 

                      dék OEM borai  a származási bizonyítvány kiadá- 

                      sát követően  a Bükki Borbíráló Bizottság érzékszervi 

                      bírálata után kerülhetnek a NÉBIH-hez forgalomba                

                      hozatali vizsgálatra. A bizottság döntését a BBHT elnöke  

                      határozat formájában, írásban közli a bor előállítójával. 

                      Az OEM borok származási bizonyítványára a BBHT elnöke 



                      a minősítés eredményét záradékként rájegyzi és aláírásá- 

                      val hitelesíti.   

2. Másodfokú eljárás 

A hegyközségek közigazgatási ügyben hozott határozata 

ellen benyújtott fellebbezés ügyében a Hegyközségek 

Nemzeti Tanácsához lehet fellebbezni. 

A BBHT rendtartási ügyben hozott döntésének 

felülvizsgálatát az a tag kérheti, akinek jogát vagy jogos 

érdekét a döntés sérti. Perindítás előtt a sérelmet 

szenvedett tag köteles a jogsértést bejelenteni a döntés 

meghozatalától számított 15 napon belül az ellenőrző 

bizottságnak. Az EB 15 napon belül dönt és írásban 

értesíti a tagot és döntést hozó hegyközséget. A 

keresetet az EB döntésétől számított 30 napon belül kell 

megindítani a sérelmes döntést hozó hegyközségi 

szervezet ellen. A kereset indítására nyitva álló határidő 

jogvesztő. A keresett indításának halasztó hatálya nincs, a 

törvényszék azonban a döntés végrehajtását 

felfüggesztheti. 

 

3. A rendtartás megszegésével kapcsolatos eljárás  

A rendtartás megszegésével kapcsolatos eljárás a tanács 

hatáskörébe tartozik.  

A tanács felhívja a hegyközséget a rendtartás 

betartására. Azt a felvásárlót és a bor előállítóját, aki nem 

tartja be a Borvidéki Rendtartás szabályait eltilthatja a 

„Bükki”név használatától. Első alkalommal minimum 

50.000.-Ft  pénzbírság is kiszabható a szabálytalankodó 

szervezetre. A Hegyközségi Tanács elnöke a Borvidéki 



Rendtartás szabályainak betartását folyamatosan 

figyelemmel kíséri és arról tájékoztatja a tanácsot. 

4. Közös eljárási szabályok 

A jelen Rendtartásban leírt eljárások során eljáró testület 

illetve tisztségviselő köteles alkalmazni a többször 

módosított 2004. évi CXL. Tv.(Ket) rendelkezéseit. 

A Borvidéki Rendtartás szabályainak hegyközségekben 

történő betartásáért és betartatásáért a Hegyközség 

elnöke és a küldöttek felelősek. 

 

III: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1. A Rendtartás a Tanácsülésen történő elfogadás idejétől 

számított 30. napon lép hatályba. 

2. Az elnök köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a 

Rendtartás betartását, melyről évente egyszer beszámol a 

Tanácsnak. 

3. A  Rendtartást elfogadás után meg kell küldeni a 

hegyközségeknek és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának. 

A módosított Rendtartást a Bükki Borvidék Hegyközségi 

Tanácsa a 2015. 08.31-éntartott Tanácsülésen a 15/2015. sz. 

HKT határozatával fogadta el. 

A Rendtartással szerves egységet képez és előírásai kötelező 

érvényűek a Borvidéken az OEM és OFJ borok 

termékleírásában az agrárpolitikáért felelős miniszter 

határozatával jóváhagyott szabályzat szerint. 

 

Tibolddaróc, 2015.augusztus 31. 

 



 

 

      

                                                     

              elnök                                                       jkv. vezető 

 

                                       

    

    jkv. hitelelesítő                                               jkv. hitelesítő 


