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Csongrádi Borvidék Hegyközségi Tanácsa Rendtartása

A Rendtartást az 1994. évi CII. tv.46. §. (1) bek.b. pontja alapján a
Hegyközségi Tanács 1998. április 10. ülésén határozta meg az alábbiak
szerint:

I.
1. A Rendtartás célja: segíteni az alapszabályban, valamint a szőlő- és
borgazdálkodással összefüggő hatályos jogszabályokban foglalt
rendelkezések érvényesítését, a szőlészet és a borászat színvonalának
növelését. A Hegyközségek és azok tagjai érdekeinek megvalósulását.
2.

3.

A Rendtartás hatálya kiterjed az alföldi szőlőtermő tájon Csongrád
megye szőlő termőhelyi kataszterbe vont területére.

A Rendtartás személyi hatálya kiterjed a 2. pontban felsorolt
területen gazdálkodó termelőkre, valamint, az ingatlanok, az utak,
vízelvezető árkok állapotára és növényvédelmére, valamint az
ingatlanok rendeltetésszerű használatával kapcsolatos létesítmények
karbantartására vonatkozó szabályok tekintetében a nem hegyközségi
tagokra nézve is kötelezőek.
4. A Rendtartás tárgya a Hegyközségi Tanács működési területén folyó
szőlőtermelési és borászati tevékenységnek az egyes hegyközségek
területét és hatáskörét meghaladó szabályozása az ezzel összefüggő
eljárási és büntető rendelkezések megalkotása.
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II.
A szőlőtermelés és borászat szabályozása
Termelési körzetek
A Hegyközségi Tanács területe a származás és eredetvédelem,
fajtahasználat, borászati fejlesztés és egyéb okok figyelembevételével
termelési körzetekre szerveződik a következők szerint:
a) Csongrádi körzet
Csongrád, Hódmezővásárhely,
b) Kisteleki körzet
Balástya, Csengele, Kistelek, Pusztaszer, Szatymaz,
c) Pusztamérgesi körzet
Forráskút, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés,
d) Mórahalmi körzet
Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Kiskundorozsma,
Mórahalom, Zákányszék, Zsombó,

1.

Az árutermő szőlőültetvény létesítésére és pótlására a termőhelyen
felhasználható szőlőfajtákat a külön jogszabályban meghatározott
Nemzeti Fajtajegyzék tartalmazza. Az ebben megjelölt fajták
mindegyike telepíthető a Csongrádi Borvidék területén.

A szőlőtelepítés szakmai szabályozását valamennyi hegyközség a
szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII.
Törvényben, valamint a hegyközségekről szóló 1994. évi CII.
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Törvényben, valamint a fenti törvényekhez kapcsolódó végrehajtási
utasításokban foglaltak szerint köteles a Rendtartásában előírni.
2.

Eljárási kizáró ok felmerülése esetén a Hegyközségi Tanács titkára a
hegybíró írásbeli kérelme alapján, 15 napon belül köteles kijelölni az
ügyben eljáró hegybírót.

4.

A fajtakör módosítására a Hegyközségi Tanács Irányító Testülete
tehet javaslatot, a hegyközségek kezdeményezése alapján.

5.

A Csongrádi Borvidék hegyközségei a következő sorszámokat
kötelesek használni a származási bizonyítványok kiadásakor:
01. Csongrádi Hegyközség
05. Mórahalmi Hegyközség
06. Pusztamérgesi Hegyközség

III.
Származás és eredetvédelem

1. Származás és eredetvédelem tekintetében a mindenkor hatályos
termékleírások szerint kell eljárni.
Jelenleg alkalmazandó leírások:
1. Csongrád(i) oltalom alatt álló eredetmegjelölésű termékek
2. Duna-Tisza közi oltalom alatt álló földrajzi jelzésű termékek
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IV.

Ellenőrzés
A szőlőtermeléssel illetve a borgazdasággal kapcsolatos
ellenőrzésekben a szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló 2004. évi
XVIII. törvény, a hegyközségekről szóló módosított 1994. évi CII.
törvény, valamint a termékleírásokban megfogalmazott keretek között vesz
részt a Hegyközségi Tanács.
V.
Rendtartási eljárás
1.

Rendtartási ügyekben az Irányító Testület jár el az HTV 16.§ (2)
bekezdése alapján.

2.

A jogsértő testületi határozat felülvizsgálatát a Hegyközségi Tanács
bármely tagja kérheti a bíróságtól.

3. A Hegyközségi Tanács Irányító Testületének a névjegyzékkel
kapcsolatos, valamint rendtartási ügyekben hozott határozatának
felülvizsgálatát az a tag kérheti, akinek jogos érdekét a határozat sérti.
Azt, aki nem a Hegyközségi Tanács tagjaként vét a rendtartás szabályai
ellen, a Hegyközségi Tanács felszólítja a jogellenes állapot
megszüntetésére vagy a rendtartás szerinti cselekvésre. A felszólítás
eredménytelensége esetén a Hegyközségi Tanács bíróságtól kérheti a
rendtartásba ütköző cselekményt elkövető személynek, a felszólításnak
megfelelő kötelezését.
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4. Rendtartási intézkedések, büntetések
A hegyközségek választmányai az ellenőrzésre jogosultak által
lefolytatott ellenőrzések alapján, amennyiben a hegyközségi taggal
szemben a jogszabály, Alapszabály vagy a Rendtartás szabályainak
megszegését állapította meg, az alábbi intézkedéseket és büntetéseket
alkalmazhatják:
a, határozattal megállapítja a szabályszegés tényét és a szabályszegőt
figyelmeztetésben, részesíti.
b, a tagot kötelezi a szabályszegés, illetve a jogellenes állapot
megszüntetésére, rá vonatkozó szabályba
n a tagra rótt feladat elvégzésére, valamely szabályellenes
magatartástól való tartózkodásra.
c, a szabályszegő tagot
pénzbírsággal sújthatja.

a szabályszegés

súlyától

függően

d, a bort hamisító vagy hamis termékjelzést alkalmazó tagját
határozattal eltilthatja a Csongrád OEM, Duna-Tisza közi OFJ
megjelölés alkalmazásától.
e, a választmány szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja esetén
az eljárásra jogosult szervnek köteles a bejelentést megtenni,
emellett azonban a saját hatáskörébe utalt intézkedéseket jogosult
és köteles megtenni.
f. az „a” pontban meghatározott jogkövetkezmény csak önállóan, a
„b, c, d, pontok alatti jogkövetkezményeket külön-külön, vagy
együttesen is lehet alkalmazni.
g.

a „c” pontban meghatározott jogkövetkezmény évente a
szabályszegés előfordulásakor is alkalmazható és minden egyes
alkalmazás esetén külön-külön önállóan is kiszabható a pénzbírság
legmagasabb összege.
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5. A jelen Rendtartásban nem szabályozott kérdésekre a Hegyközségekről
szóló módosított 1994. évi CII. törvény, és a szőlőtermesztésről és a
borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény, valamint a
végrehajtási rendeletek szabályai az irányadók.

VI.
Záró rendelkezések
A Rendtartás szerves részét képezi az I. számú mellélet, amely a
Csongrád(i) OEM termékleírást tartalmazza.
A Rendtartás szerves részét képezi az II. számú mellélet, amely a
Duna-Tisza Közi OFJ termékleírást tartalmazza.
A Rendtartás szerves részét képezi az II. számú mellélet, amely a borvidék
Borvidéki szerkezetátalakítási és-átállítási tervét tartalmazza.
A Csongrádi Borvidék Hegyközségi Tanácsa a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Rendtartását a 2012. május 29-i ülésén az
5/2012. (05.29) számú határozatával hagyta jóvá.
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