HAJÓS-BAJAI HEGYKÖZSÉGI TANÁCS
6500. Baja, Tóth Kálmán tér 8.
RENDTARTÁSA

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE
FOGLALVA
/ Módosítás: 2010. október 28. /

A HAJÓS-BAJAI HEGYKÖZSÉGI TANÁCS RENDTARTÁSA

A Rendtartást az 1994. évi CII. tv. 46. §. 1. bek. b. pontja alapján a Hegyközségi Tanács
1998. 03.30-i ülésén fogadta el.

I.
1. A Rendtartás célja: segíteni az Alapszabályban valamint a szőlő- és borgazdálkodással
összefüggő hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések érvényesítését, a
szőlőtermesztés és a borászat színvonalának növelését, a Hegyközségi Tanácsot alkotó
hegyközségek és azok tagjai érdekeinek megvalósulását.
2. A Rendtartás területi hatálya kiterjed a 97/2004. (VI.3. ) FVM rendelet 2. sz.
mellékletében, valamint a 9/2006. (II. 3. ) FVM rendelet 2. sz. mellékletében a
„ Borvidékek, borvidéki körzetek, borvidéki települések „ felsorolásban szereplő
területekre.
3. A Rendtartás személyi hatálya kiterjed a 2. pontban felsorolt területeken működő
hegyközségekre és azok tagjaira.
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 büntetési rendelkezések megalkotása.

II.
A szőlőtermesztés és borászat szabályozása
1. A telepítési és kivágási engedélyt a 2004. évi XVIII. tv. 7-9. §. előírásainak megfelelően az
MVH Központi Hivatala adja ki a területileg illetékes hegybírónak – a jogszabályokban,
valamint az adott hegyközség Rendtartásában előírtak szerinti – közreműködésével.

2. Borvidéki fajtajegyzék
Ajánlott fajták
Fehérbort adó szőlőfajták
Aletta
Aranysárfehér
Bianca
Chardonnay
Chasselas
Cserszegi fűszeres
Csillám
Ezerjó
Generosa
Hárslevelű
Irsai Olivér
Karát
Királyleányka
Kövidinka
Kunleány
Leányka
Nektár

Odysseus
Olaszrizling
Orpheus
Ottonel muskotály
Pinot blanc
Pozsonyi fehér
Rajnai rizling
Rizlingszilváni
Sauvignon blanc
Szürlebarát
Tramini
Viktória gyöngye
Zöldveltelíni
SK86-3-276 /Bácska/
SK90-2119 /Pannónia/

Vörösbort adó szőlőfajták
Blauburger
Cabernet franc
Cabernet sauvignon
Dunagyöngye
Kadarka
Kékfrankos
Kékoportó
Merlot
Nero
Pannonfrankos
Pinot noir
Zweigelt
Engedélyezett fajták
Fehérbort adó szőlőfajták
Csaba gyöngye
Ezerfürtű
Furmint
Jubileum 75
Zalagyöngye
Zengő
Zenit

Vörösbort adó szőlőfajták
Bíborkadarka
Kármin
Medina

Ideiglenesen engedélyezett fajták: melyek jelenleg a borvidéken termesztésben vannak és
megyei fajtalistán szerepelnek.
A szerkezet átalakítás során a borpiaci évre elfogadott szerkezetátalakítási tervben szereplő
fajtákat lehet használni. A borvidék szerkezetátalakítási programja a Rendtartás mellékletét
képezi.
A hegyközségek Rendtartásukban a borvidéki fajtalista alapján határozzák meg az ajánlott és
az engedélyezett fajták listáját.
A fajtakör módosítása a hegyközségek kezdeményezése alapján a Hegyközségi Tanács
jogköre.
3. Művelésmódok alkalmazása
A szőlőkataszterben nyilvántartott ültetvények esetén az alkalmazott művelésmód az
ültetvény kivágásáig fenntartható.
Új ültetvények létesítésekor ajánlott az ökológiai adottságokhoz alkalmazkodni, figyelembe
véve az egyes szőlőfajták tulajdonságait.
Javasolt művelésmódok:
- alacsony kordon
- középmagas kordon
- egyesfüggöny művelés
- ernyőművelés
- moser, javított moser művelés
- Sylvoz
Magas művelés alkalmazása esetén biztosítócsap alkalmazása és a szálvessző téli takarása
ajánlott.
Javasolt, hogy a tenyészterület az új ültetvények esetében a 3,0 m2-t ne haladja meg.
4. Szőlőtermesztéssel összefüggő szabályozás
A szőlő tulajdonosa, kezelője, használója / a továbbiakban birtokos / köteles az ültetvényt a
rendeletetésének megfelelően művelni.
Az Mt. minőségi borok előállítás tekintetében a szőlőtermesztés és borgazdálkodásról szóló
törvény, valamint a 99/2004. (VI. 3.) FVM rendelet előírásai az irányadók.
Védett eredetű borokra vonatkozó előírásokat a VEB szabályokban kell meghatározni.
Ezeket a szabályokat a kihirdetés után a borvidéki rendtartásokhoz kell csatolni.

III.
Származás és eredetvédelem
Az egyes termőhelyeken előállítható és forgalomba hozható származás és eredet
szempontjából külön védelmet érdemlő borokkal kapcsolatos eljárást a Hegyközségi Tanács

– együttműködve a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának Eredetvédelmi Bizottságával, a Duna
Borrégió Szőlészek és Borászok egyesületével, az FVM Szőlészeti és Borászati Kutató
Intézetével - együttesen szabályozza.
- A védett eredet – megjelölés az azzal járó kötelmeket vállaló termelők, feldolgozók,
forgalmazók közös tulajdona.
- Az egyes eredetvédett termék előállításának részletes szabályait, az általánosan
kötelező előírások betartásával – a termelő(k)/termelői csoport(ok)
kezdeményezésére és közreműködésével a Hegyközségi Tanács alakítja ki a
97/2004.( VI.3.) FVM rendelet előírásainak megfelelően.
- A védett eredetű bor rendtartását a Bor Eredetvédelmi Bizottságának kell benyújtani,
az eljárás lefolytatására.
- A védett eredetű bor rendtartását a miniszter rendeletben adja ki, amely a borvidéki
rendtartáshoz csatolandó.
Borvidék területén borászati tevékenységet csak a területileg illetékes hegyközségnél történt
nyilvántartásba vétel után lehet folytatni.
Minden bor vagy szőlőből származó más termék csak származási igazolással kerülhet
forgalomba.

IV.
Ellenőrzés
A szőlőtermesztéssel és borgazdálkodással kapcsolatos ellenőrzésben a Bortörvény és a
Hegyközségi törvény által megszabott keretek közt vesz rész a Hegyközségi Tanács.
A borvidék Hegyközségi Tanácsa a borvidéki hegyközségekkel közösen jogot formál arra,
hogy az ország egész területén az illetékes hatóságokkal együttműködve ellenőriztesse és
ellenőrizze a borvidéken termelt bor és szőlőből készült más termékek eredetét, minőségét.

V.
Rendtartási eljárás
Rendtartási ügyekben a Hegyközségi Tanács jár el.
A Rendtartásban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Hegyközségi Tanács határozattal
megállapítja a szabályszegés tényét, a tagot a jogellenes állapot megszüntetésére,
meghatározott cselekvés teljesítésére, valamitől való tartózkodásra kötelezheti.
Abban az esetben, ha a tag a Hegyközségi Tanács határozatában foglaltakat nem teljesíti, úgy
a szabályszegővel szemben egyszeri 10.000,- Ft összeghatárig terjedő pénzbírság szabható ki.

A Hegyközségi Tanács rendtartási ügyben meghozott határozata ellen fellebbezési lehetőség
nincs. A jogsértő határozat felülvizsgálata a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény 59.
§. –a alapján a bíróságtól kérhető.
A Hajós-Bajai Hegyközségi Tanács Rendtartás szabályainak betartatásáért a hegyközségek
elnökei, a küldöttek és a hegybírók felelősek.

VI.
Záró rendelkezések
l./ Az elfogadott Rendtartást hirdetményi úton, valamint a helyben szokásos más alkalmas
módon is közzé kell tenni, továbbá a Hegyközségi Tanács székhelyén kívül lakó tagoknak
/hegyközségeknek/ is meg kell küldeni.
2./ A közzététellel egyidejűleg a rendtartást meg kell küldeni a települési
önkormányzatoknak,valamint a Bács-Kiskun Megyei Földművelésügyi Hivatalnak is.
3./ A rendtartás a hirdetményként való közzététel napját követő harmincadik napon lép
hatályba.

Jelen Rendtartást a Hajós-Bajai Hegyközségi Tanács 2010. október 28-án tartott tanácsülésén
hozott 9/2010.(10.28.) HBHT sz. határozata alapján fogadta el.

Baja, 2010. október 28.

Koch Csaba
HBHT elnöke

