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AZ EGRI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGI TANÁCSÁNAK 

RENDTARTÁSA 

Az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa (a továbbiakban: EBHT) a borvidéken működő 
hegyközségek tevékenységének harmonizálására, valamint az eljárási szabályok közzététele 
céljából az alábbi rendtartást hozta meg. A borvidéki rendtartás az Egri borvidék borszőlő 
termőhelyi kataszterbe sorolt területre kiterjedő hatállyal érvényes. 

Az Egri borvidék hegyközségei: 
1. Andornaktályai Hegyközség 
2. Debrői Hárs Hegyközség 
3. Demjén Hegyközség 
4. Eger Város Hegyközsége 
5. Egerszalók Hegyközség 
6. Egerszólát Hegyközség 
7. Nagytálya-Maklár Hegyközség 
8. Noszvaj-Szomolya Hegyközség 
9. Novaj Hegyközség 
10. Ostoros Hegyközség 
11. Verpelét Hegyközség 

I. 

A HEGYRENDÉSZET ÉS A GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAI 

1. A szőlőtelepítés szabályozása: 
a)  A hegyközség a telepítés és kivágás során, az ezen tevékenységekre vonatkozó 

hatályos jogszabályoknak megfelelően köteles eljárni. 
b)  A borvidék területén a borvidékre vonatkozó termékleírásokban felsorolt 

művelésmódokat lehet alkalmazni. Ezek közül ajánlott az ernyő művelésmód, 
valamint az alacsony, illetve középmagas kordonművelés. 

c)  A borvidéken telepítendő szőlőültetvény tőkéinek tenyészterülete a teraszos 
kialakítású művelés kivételével a 3 m2-t nem haladhatja meg, úgy hogy a sorok 
távolsága legfeljebb 3m lehet.  

d)  A borvidéken a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról szóló 
56/2014 VM (IV. 30.) rendeletben felsorolt szőlőfajták termelhetők, melyet a 
hegyközségek saját rendtartásukban szabályoznak. 

e)  A borvidéken a telepítésre javasolt és támogatott szőlőfajták jegyzékét a 
mindenkor hatályos borvidéki terv tartalmazza. 
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2. Az Egri Borvidék borainak termelési, nyilvántartási, minősítési, ellenőrzési 
szabályai. 

 A Földrajzi jelzés nélküli (a továbbiakban: FN) borok az Európai Unió és 
Magyarország ide vonatkozó hatályban lévő jogszabályaiban leírtak szerint 
termelhetők. 

 Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott (a továbbiakban: OFJ) borok a 
szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a 
továbbiakban: Btv.) tájborokra vonatkozó előírásai szerint termelhetők 2011-es 
évjárattal bezárólag. 

 Az OFJ borok a Felső-Magyarország termékleírás alapján termelhetők 2012. 
augusztus 1-től. 

 A 2009-es évjárattal bezárólag termelt Egri védett eredetű borokat az Egri 
borvidék védett eredetű borairól szóló 130/2003. (XII.31.) FVM rendeletnek 
megfelelően lehet előállítani és forgalomba hozni. 

 A 2010-es és 2011-es évjáratú oltalom alatt álló eredetmegjelölésű (a 
továbbiakban: OEM) borok előállításánál az Egri borvidék védett eredetű borairól 
szóló 102/2009.(VIII. 05.) FVM rendeletet, és az EBHT 16 /2010 (XII. 9.) számú 
tanácsülési határozatával elfogadott Egri Csillag szabályzatot kell alkalmazni az 
Eger és Debrői Hárslevelű termékleírások hatálybalépéséig. 

 Az Egri Borvidék OEM borainak termelését 2012. augusztus 1-től az Eger OEM 
és a Debrői Hárslevelű OEM termékleírás szabályozza. 

3.A szőlőtermesztés szabályozása: 
a) A tőkehiányok pótlására csak szőlőoltvány használható fel. 
b) A Btv. és végrehajtási rendelete szerint, a borvidék eredetvédelmi rendszeréhez 

kapcsolódóan eredetvédett termőhelyek határolhatók le a termeszthető fajták, a 
termesztési és borászati technológia egyidejű meghatározásával. 

c) A borvidék szőlőtermelői kötelesek megfelelő növény-egészségügyi állapotban 
tartani ültetvényterületüket, védekezni a szőlőkárosítók ellen a termesztési 
technológiájának megfelelően, figyelembe véve a természet- és tájvédelemre 
vonatkozó jogszabályokat is. 

d) A szőlőtermelés részét képezi a szőlőültetvénnyel érintkező dűlőutak, a művelő 
gépek forgó területének, árkok, vízátereszek tisztántartása is. 

e) Új telepítés, fajtaváltás, áttelepítés esetén a közlekedési utaktól, dűlőutaktól, tábla 
utaktól, szomszédos területtől elhagyandó távolságokat a hegyközségek, a dűlők 
látképének figyelembevételével, rendtartásaikban kötelesek szabályozni úgy, hogy 
a terület gépi művelése a szomszédos területek igénybevétele nélkül megoldható 
legyen. A minimum elhagyandó távolság a telekhatártól a sorvégekig, közös 
úthasználat esetén, 2-2 méter. Vitás esetekben a hegyközség választmánya 
határozatot hoz. 
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4. A borgazdálkodás szabályozása: 
a) Minden bor vagy szőlőből származó más termék csak származási bizonyítvánnyal 

kerülhet forgalomba. Az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa a borvidéki 
hegyközségekkel közösen, az ország egész területén, az illetékes hatóságokkal 
együttműködve ellenőrzi az ”Egri”, illetve a ”Debrői Hárslevelű” megnevezésű 
borok és szőlőből készült más termék eredetét, minőségét. 

b) A forgalomba kerülő védett eredetű egri borok palackján kötelező elhelyezni az 
EBHT által nyomdai úton elkészített, „Egri Borvidék DHC” hologramos, 
sorszámmal, ellátott tanúsító védjegyet. A tanúsító védjegyet a bor forgalomba 
hozatali engedély kiadását követően az EBHT bocsátja rendelkezésre térítés 
ellenében. A tanúsító védjegy formája kör alakú címke, de a teljes átállás ideje 
alatt lehet szalag is az Egri borvidék védett eredetű borairól szóló 102/2009.(VIII. 
05.) FVM rendeletnek megfelelően. 

c) Egri Bikavér classicus védett eredetű bort először a szüretet követő év augusztus 
1-től lehet az Egri Borvidék Borminősítő Bizottságával (a továbbiakban EBBB) 
minősíttetni. 

d) Az „EGER”, „EGRI” oltalom alatt álló eredetmegjelölésű borok esetében: 
- bikaalak, bikafej, vagy erre emlékeztető figurát ábrázoló kép, valamint a 
bikavér szó idegen nyelven, vagy bármilyen, a bikavérre utaló magyar vagy 
idegen nyelvű kifejezés kizárólag az Egri Bikavér, az Egri Bikavér Superior 
és az Egri Bikavér Grand Superior borok címkéjén és palackján jelölhető. 
Kivételt jelent az Egri borvidék védjegyén található bikafejre utaló ábra. 
- bármilyen méretű, alakú csillag vagy erre emlékeztető figurát ábrázoló kép, 
valamint a csillag szó idegen nyelven, vagy bármilyen, a csillagra utaló 
magyar vagy idegen nyelvű kifejezés kizárólag az Egri Csillag, az Egri 
Csillag Superior és az Egri Csillag Grand Superior borokon jelölhető 

e) A borok által elnyert díjak és érmek feltüntethetők a palackon, feltéve, hogy azokat 
a hatályos jogszabályokban meghatározott szervezetek által rendezett versenyen, 
vagy más országban rendezett engedélyezett versenyen nyerték. A feltűntetés 
esetén, bortípustól függően, figyelembe kell venni a termékleírásban meghatározott 
jelölési szabályokat, illetve a címkézésre vonatkozó hatályos jogszabályokat. 

5. A gazdálkodás és ellenőrzés szabályai: 
a) Az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának taghegyközségei kötelesek az Egri 

Borvidék Hegyközségi Tanácsnak fenntartási hozzájárulást fizetni negyedévente, 
legkésőbb a negyedév végét követő 15 napon belül. A negyedik negyedéves 
járulékot december 15-ig kell megfizetni.  

b) A fenntartási hozzájárulás mértéke Ft/ha. A taghegyközségek területük 
nagyságáról az adott év január 20-ig kötelesek nyilatkozni. A Hegyközségi Tanács 
titkára, az EBHT által meghatározott fenntartási hozzájárulás összegét határozati 
formában 15 napon belül megküldi a taghegyközségek részére.  
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c) A védett eredetű borok után fizetendő járulékot (a továbbiakban: eredetvédelmi 
járulék) a tanúsító védjegyek kiadása előtt, de legkésőbb az eredetvédelmi 
járulékról szóló határozat keltezését követő 60 napon belül a bor származási 
bizonyítványán feltüntetett tétel teljes mennyiségének megfelelően kell megfizetni. 

d) Az EBHT a működéséhez szükséges adatokat kérhet a borvidék hegyközségeitől. 
Az adatokat az EBHT különös figyelemmel kezeli, személyes adatokat nem ad ki 
harmadik személy részére. 

e) A hegyközségek rendtartásukat az elfogadást, illetve a módosítást követően 15 
napon belül kötelesek az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának hivatalosan 
megküldeni szakmai felülvizsgálatra. Kifogás híján a megküldést követő harminc 
nap elteltével hirdetményi úton, valamint a helyben szokásos más alkalmas módon 
is közzé kell tenni. 

f) A hegyközségi, valamint a szőlő- és borgazdálkodás területén ellenőrzésre jogosult 
más szervezetek kötelesek együttműködni, ellenőrzéseik tapasztalatairól egymást 
kölcsönösen tájékoztatni. 

II. 

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEK 

1. A származási bizonyítványok kiadásának rendje: 
a) A mindenkori hatályos jogszabályok szerint. 
b) Az Egri borvidék OEM borai esetében, a származási bizonyítvány kiadását meg 

kell előznie az EBBB érzékszervi bírálatának. A bírálatot az Egri Borvidék 
Borminősítő Bizottsága végzi. A bizottság döntését az EBHT titkára határozat 
formájában, írásban közli a bor előállítójával. Az OEM borok származási 
bizonyítványára az EBHT titkára a minősítés eredményét záradékként rájegyzi és 
aláírásával hitelesíti. 

2. Ügyintézés rendje: 
Az ügyintézéshez, a kötelező jellegű bejelentésekhez, illetve a kérelmekhez az 
EBHT által elfogadott nyomtatványokat kell alkalmazni, melyek a rendtartás 6. 
számú melléklete. 

3. Másodfokú eljárás: 
a) A hegybíró határozata ellen a Hegyközségek Nemzeti Tanácsához lehet 

fellebbezni. 
b) Az EBHT határozatai ellen az EBHT ellenőrző bizottságához lehet fellebbezni. 
c) Az EBHT 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 
tizenöt napon belül az ellenőrző bizottságnak, amely további tizenöt napon belül 
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állást foglal, és erről a tagot, valamint a döntést meghozó testületet írásban értesíti. 
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 törvényszék azonban a döntés végrehajtását felfüggesztheti. 

4. A rendtartás megszegésével kapcsolatos eljárás: 
a) A Rendtartás megszegésével kapcsolatos eljárás, az Igazgatóválasztmány 

hatáskörébe tartozik, a Szervezeti és Működési Szabályzatban leírt részletes 
szabályok figyelembevételével. 

b) Az Igazgatóválasztmány a Rendtartás megszegése esetén: 

 felhívhatja a hegyközségeket a Borvidéki Rendtartásban foglaltak betartására, 

 a Hegyközséget 100.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatja, 

 azt a felvásárlót, aki nem tartja be a Borvidéki Rendtartás I. fejezet 2. pontját, 
illetve a bor előállítóját, aki nem tartja be a Borvidéki Rendtartás II. fejezet 
1.b. pontját, eltilthatja az ”Egri” a ”Debrői” és az egyéb Eger termékleírás 
szerinti megjelölésű borok névhasználatától, 

 az a borelőállító, illetve forgalmazó, aki az Egri borvidék védett eredetű borai 
előállítására, forgalmazására, palackozására vonatkozó szabályokat megszegi, 
az eredetvédelmi járulék háromszorosának megfelelő összeggel, de minimum 
50.000 Ft-al büntetendő. Ismétlődő szabálysértés esetén a fenti pontban 
felsorolt nevek használatától el kell tiltani. 

c) A Hegyközségi Tanács titkára a Borvidéki Rendtartás szabályainak betartását 
folyamatosan figyelemmel kíséri, és tapasztalatairól a Tanácsülést évente egyszer 
tájékoztatja. 

5. Közös eljárási szabályok: 
a) A jelen Rendtartásban leírt eljárások során, az eljáró testület, illetve tisztségviselő, 

a többször módosított 2004. évi CXL. tv. (Ket) rendelkezéseit  köteles 
megfelelően alkalmazni. 

b) A Borvidéki Rendtartás szabályainak hegyközségekben történő betartásáért és 
betartatásáért a Hegyközség elnöke, és a küldöttek felelősek. 

6. EBHT Rendtartás mellékletei és kiemelt jogszabályok: 

Mellékletek 
1. Egri Csillag szabályzata 
2. Az EBBB szabályzata. 
3. Egri Borvidék OEM borok minősítés előtti, mintavételi, mintaadási és 

mintatárolási szabályai 
4. Tanúsító védjegy szabályzata 
5. Borvidéki terv (szerkezet-átalakítási és átállítási terv) 
6. Az Egri borvidék nyomtatványai 
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Jogszabályok 
 Az Egri borvidék védett eredetű borairól szóló 130/2003. (XII.31.) FVM. rendelet 
 Az Egri borvidék védett eredetű borairól szóló 102/2009. (VIII.5.) számú FVM. 

rendelet. 

Termékleírások 
 Felső-Magyarország (OFJ) termékleírás 
 Debrői Hárslevelű (OEM) termékleírás 
 Eger (OEM) termékleírás 

III. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
1. A jelen Rendtartást minden Hegyközségnek meg kell küldeni, és ennek egy példányát a 

helyben szokásos módon közszemlére kell kitenni. 
2. A Borvidéki Rendtartás a kihirdetés napját követő 30. napon lép hatályba. 
3. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a 34/2015 (IV. 16.) számú EBHT 

határozat alapján. 

Eger, 2015. április 16. 

 ......................................  ......................................  
   
 EBHT elnök jegyzőkönyvvezető 

 ......................................  ......................................  
   
 Hitelesítők 


