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I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 
 
1.) A Rendtartás hatálya kiterjed az Etyek-Budai Borvidék Hegyközségi Tanács működési 
területére, amely a borok eredetvédelmi szabályairól szóló 97/2004. (VI.3.) FVM rendelet 2. 
számú mellékletének, 3/2009 (I.16.) FVM rendelet 2. számú mellékletének módosítása: 
Borvidékek, borvidéki körzetek, borvidéki települése 8. pontjában meghatározott Etyek-Budai  
borvidék. 

 
Etyeki körzet: Alcsútdoboz, Etyek, Felcsút, Gyúró, Kajászó, Martonvásár, Tordas, Vál, 
Budapest XXII. kerület (Budafok). 
 
Budai körzet : Budajenő, Budakeszi, Páty, Pilisborosjenő, Telki, Tök, Üröm, Bicske, Csabdi 
 
Velencei körzet: Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd, Sukoró, Velence, 
településeknek a szőlőkataszter szerinti I. és II. osztályú határrészei. 
 
 
2.) A működési területen működő hegyközségek megnevezése: 
 
1.Velencei-tó Körzeti Hegyközség (2476 Pázmánd, Fő u. 80.) 

 
2.Etyeki Hegyközség ( 2091 Etyek, Körpince köz 4.) 

 
3.Nyakas Hegyközség ( 2073 Tök, Fő u. 1.) 
 
3.) A rendtartás tárgya: 
 
Az Etyek-Budai borvidék területén folyó szőlőművelés, borászat szakmai szabályozásának 
koordinálása, a hegyközségek szabályozásának összehangolása, a rendtartási ügyekben való 
eljárás szabályozása, hegyrendészet és gazdálkodás, büntető rendelkezések. 
 
4.) A hegyközségek rendtartásainak rendelkezései nem ütközhetnek jelen Rendtartás 
rendelkezéseivel. 
 
 
II. A HEGYRENDÉSZET ÉS A GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAI 
 
1.) Általános szabályok: 
 
a.) Minden szőlőt használó köteles a saját területéhez tartozó út, árok, vízelvezető, műtárgyak, 
kőgátak, átereszek karbantartását, tisztítását, állagmegóvását elvégezni, vagy elvégeztetni 
minden év március 31-ig és az év folyamán szükség szerint. 
 
b.) Az utakra kirakott venyigét elégetni, a gépi kaszálást akadályozó köveket, tárgyakat 
összeszedni és elszállítani, a cserjéket kiirtani és elégetni május 1-ig a tűzvédelmi szabályok 
betartásával. 
 



c.)  A hegyközségek tagjai kötelesek ültetvényeiket és annak környezetét is gyommentesen 
tartani. Ültetvényeik környezetében megakadályozni a szemétlerakást, a természetidegen 
anyagok eltávolítását elvégezni. Az elhalt fás tőkerészek, vesszők, tönkrement támberendezés 
maradványok (oszlopok, drótok, végálló tuskók stb.) eltávolítását, elégetését, szeméttelepre 
szállítását elvégezni. 
 
d.) Az egyes hegyközségek gondoskodjanak tagjaik szőlőterületének őrzéséről (hegyőr 
természetbeni hozzájárulás vagy pénzbeli támogatás a tagok részéről). 
 
e.) A hegyközségek tagjai kötelesek hegyközségi járulékot fizetni. A járulék a hegyközségek 
működését szolgálja, mértékét minden évben a közgyűlés állapítja meg. A járulék változásról 
a tagot tájékoztatni kell írásban vagy az Etyek-Budai Borvidék honlapján keresztül 
(www.etyekbudaiborvidek.hu ), esetleg kihirdetés útján. 
A járulék költségként elszámolható, közadó formájában behajtható, a behajtásig a nem fizető 
tag részére a Hegyközség a szolgáltatásait szüneteltetheti. 
Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét köteles fizetni a 
mulasztó tag. 
 
2.) A szőlőtelepítés szabályozása: 
 
a.) A szőlő telepítője a telepítés során a szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló 2004. 
évi XVIII. sz. törvényben foglaltak szerint köteles eljárni. 
 
b.) A telepítés során a telekhatáron a telepítő köteles elhagyni a szomszéd és a saját szőlője 
műveléséhez szükséges művelési eszköz szélességének a felét. 
Amennyiben az utak és forgók szomszédos területet érintenek és nem jön létre megállapodás 
a szomszédok között, úgy közös úthasználat esetén a szőlő sorától 1,8x1,8 m az elhagyandó 
terület alsó határa, közös gépforgók esetében pedig 4,0-4,0 m. 
 
c.) A borvidék területén ajánlott szőlőművelés módokat az Etyek-Budai Borvidék 
terméklírása tartalmazza. 
 
d.) A telepítendő ültetvény javasolt térállása maximum 3x1,2 m vagy 3,2x1.0 m. 
 
e.) A borvidéken javasolt telepíthető szőlőfajták felsorolását a borvidéki termékleírás 
tartalmazza. 

 
 
 

3.) A szőlőtermesztéssel összefüggő szabályozások: 
 

a.)A hektáronkénti megtermelhető szőlő és bormennyiség leírását a termékleírás tartalmazza. 
 

b.)A járványveszélyes időszakban köteles a termelő figyelemmel kísérni a hegybíró szakmai 
felhívását és elvégezni a kár megelőzéséhez szükséges beavatkozásokat.  

 
c.)A szőlősorban, a sorközben a műveléssel a gyomok maghozását meg kell előzni.  

 
d.) A tőkehiányok pótlására csak oltvány használható fel. 

 



e.) Az EBHT a hegybírók termésbecslése alapján összesíti az adatokat, a várható borvidéki 
hozammal összhangban javaslatot tesz a hegyközségek felé: 

 
- a szüret kezdeti időpontjára 

 
f.) Az EBHT javasolja a hegyközségeknek, hogy a szüretben szervezzék meg tagjaik 
szőlőőrzésének beosztását. Ezen kívül minden tag köteles a „saját” ültetvényét 
véletlenszerűen ellenőrizni és a rendellenességeket bejelenteni. 
 
 
4.) A borgazdálkodással összefüggő feladatok: 
 
a.) 1997. augusztus 30.-tól minden Etyeki termőhelyi megnevezésű bor vagy szőlőből 
származó termék csak az Etyeki Hegyközség által kiadott származási bizonyítvánnyal 
kerülhet forgalomba. Ennek alapján az Etyek-Budai Borvidék Hegyközségi Tanácsa a 
borvidék hegyközségeivel jogot formál arra, hogy az illetékes hatóságokkal együtt ellenőrizze 
és ellenőriztesse a bor eredetét és minőségét. 
Minden értékesítéshez kötelezően kiállított és átadott számlán a származási 
bizonyítványszámát fel kell tüntetni, ill. mellékelni kell. 
 
5.) Adatszolgáltatási kötelezettség: 
 
A hegyközségekről szóló 1994. évi CII. Törvény 31.§-ának d.) pontjában foglalt adatokat a 
127/2009 (IX.29) FVM rendeletben meghatározott módon kell szolgáltatni, összesíteni és 
továbbítani. 
 
 
III. A RENDTARTÁSI ÜGYEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI ÉS A JOGKÖVETKEZMÉNYEK 
 
       

1.) Eljárási szabályok:      
 

a) Az eredetvédelmet sértő esetekben a hegyközségi tanács fellép a jogsértővel szemben. 
 
b) A rendtartási ügyekben való eljárás az elnökség hatáskörébe tartozik. 
 
c) Az elnökség eljárása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
2.) A jogkövetkezmények: 
 
a.) Az elnökség a lefolytatott ellenőrzés eredményeként, amennyiben a tag megszegte a 
rendtartásban előírt valamely szabályt, határozattal megállapítja a szabályszegés tényét és 
ezen túlmenően az alábbi jogkövetkezményeket alkalmazhatja: 
 
1.) a tagot a jogellenes állapot megszüntetésére kötelezheti. 
 
2.) a tagot a szabályszegés súlyától függően 10.000 Ft-tól 1.000.000 Ft-ig terjedő 
pénzbírsággal sújthatja. 
 



3.) a bor hamisító vagy hamis termékjelölést alkalmazó tagot határozattal eltilthatja a 
településre vagy termőhelyre utaló származás megnevezés, illetve az OEM, OFJ megjelölés 
alkalmazásától. 
 
Azt, aki nem hegyközségi tagként 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 a bíróságtól kérheti a 
rendtartásba ütköző cselekményt elkövető személynek a felszólításnak megfelelő kötelezését. 
 
b.) Az előző pont alatt felsorolt jogkövetkezményeket külön-külön, vagy együttesen is lehet 
alkalmazni. 
 
c.) Az előző pontokban meghatározott jogkövetkezmény évente többször is alkalmazható a 
szabályszegés előfordulásakor és minden egyes alkalmazás estén kiszabható a pénzbírság 
legmagasabb összege. 
 
 
 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
1.) Az elfogadott borvidéki rendtartást meg kell küldeni a Hegyközségek Nemzeti 
Tanácsának, amely kifogást emelhet a rendtartás ellen, ha az törvénysértő, vagy 
nyilvánvalóan szakszerűtlen rendelkezést tartalmaz. A hegyközségi tanácsnak a kifogásolt 
rendelkezést újra kell tárgyalni. A borvidéki rendtartást - kifogás híján - a Hegyközségek 
Nemzeti Tanácsának történő megküldését követő harminc nap elteltével közzé kell tenni. 
 
2.) A borvidéki rendtartást hirdetményi úton, valamint a helyben szokásos más alkalmas 
módon is közzé kell tenni. A rendtartás a hirdetményként való közzététele napját követő 
harmincadik napon lép hatályba. 
 
 
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az Etyek-Budai Borvidék Hegyközségi 
Tanácsa 2014.04.17.-én tartott közgyűlésének 4/2014 (IV.17.) számú határozata alapján.  
 
 
Etyek, 2014. április 17. 
 
 
 
 
 
 
Körmendi József 
        elnök 


