
A Kunsági Borvidék Rendtartása 
 
A Rendtartást az 1994. évi CII. tv. 46. §. (1.) bekezdés b) pontja szerint a Hegyközségi Tanács 
1996. szeptember 13-i ülésén határozta meg ideiglenes jelleggel. A Hegyközségi Tanács 1998. 
május 28-án tartott ülése az 1997. évi CXXI és CXXII. számú törvényekben foglaltak szerint 
kiegészítette, majd a 2004. évi XVIII. tv. és a 2012. évi CCXIX. tv. alapján többször módosította, és 
egységes szerkezetbe foglalta a következők szerint: 

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 Kunság OEM termékleírás IV fejezetben –Körülhatárolt 

terület – felsorolt településeken a borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt 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 büntető rendelkezések megalkotása. 

II. 
A szőlőtermesztés szabályozása 

a) Fajtahasználat és szerkezetátalakítás 
Az egyes hegyközségek a borvidéki fajtalista alapján alakítják ki az engedélyezett fajták közül a 
telepíthető szőlőfajták listáját, valamint az ideiglenesen engedélyezett szőlőfajták listáját és ezt 
saját rendtartásukban rögzítik. A szőlőfajták osztályba sorolása, valamint a borvidéki 
fajtajegyzék a Rendtartás 1. számú mellékletét képezi.  
Szerkezetátalakítás során a Hegyközségi Tanács által elfogadott Borvidéki Tervben szereplő 
fajtákat lehet használni. A borvidék szerkezet átalakítási programja a rendtartás 2. számú 
mellékletét képezi. Fajtakör módosítás kezdeményezése a hegyközségek javaslata alapján a 
Hegyközségi Tanács Igazgatóválasztmányának a jogköre. 

 
b) 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 szőlő fajták tulajdonságait. 
Az alkalmazott művelésmódok: 

- Fejművelés 
- Alacsony kordon (törzsmagasság 60 cm alatt) 
- Középmagas kordon (törzsmagasság 60-120 cm) 
- Javított Moser kordon (törzsmagasság 120-160 cm) 
- Moser kordon (törzsmagasság 120-140 cm) 
- Sylvoz-kordon (törzsmagasság 130-150 cm) 
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- Guyot-művelés 
- Ernyőművelés 
- Egyesfüggöny-művelés (törzsmagasság 160-180cm) 

 
Magas művelés alkalmazása esetén biztosítócsap alkalmazása, és a biztosító szálvessző téli 
takarása ajánlott. 
 

c) A szőlő tulajdonosa, kezelője, használója (a továbbiakban birtokos) köteles az ültetvényt 
rendeltetésének megfelelően művelni. 

 
d) A vagyonvédelem érdekében minden gazda köteles a saját ültetvényét véletlenszerűen 

ellenőrizni, és a tapasztalt rendellenességeket bejelenteni, a felmerült költségek arányában 
hozzájárulni a hegyőrséghez, amennyiben a hegyközség ilyet működtet, és nem bírja 
anyagiakkal. 

 
 

III. 

Származás és eredetvédelem 

1. A Kunsági borvidék oltalom alatt álló eredet-megjelöléssel forgalomba kerülő borászati termékei: 
− Izsáki Arany Sárfehér OEM  
− Kunsági OEM 
− Monori OEM 
− Duna OEM 
− Soltvadkerti Ezerjó OEM* 

 
2. A Kunsági borvidék oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel forgalomba kerülő borászati termékei: 

− Duna-Tisza Közi OFJ  
 

A részletes termékleírásokat a 3. számú melléklet tartalmazza. 

IV. 
Borvidéki arculatteremtő jelképek és más eszközök használata 

1.  A Hegyközségi Tanács a kunsági borok egységes arculatának megteremtését szolgáló jelképek, 
szövegek más eszközök kialakítását feladatának tekinti. A Kiskunsági Marketing Tanács által a 
Bormarketing program keretében kialakított és a Magyar Szabadalmi Hivatal által 
védjegyoltalomban részesített jelképet és jelmondatot a borvidék kollektív tulajdonaként kezeli.  
 
A jelmondat szövege: „A Kunsági bor a mindennapok bora.” 
 
A használat részletes szabályait a Marketing Bizottság által elkészített és az Igazgatóválasztmány 
által jóváhagyott önálló szabályzat rögzíti, ami a Rendtartás 4. számú mellékletét képezi. 
 

V. 
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Ellenőrzés 

1. A szőlőtermesztéssel, illetve a borgazdálkodással kapcsolatos ellenőrzésben a Bortörvény és a 
Hegyközségi törvény által megszabott keretek között vesz részt a Hegyközségi Tanács. Az OEM 
és OFJ borok előállítása és forgalomba hozatala során a hegyközséghatáskörben elvégzendő 
ellenőrzéseket a termékleírások tartalmazzák.  

2. -  
3. A Duna-Tisza közi OFJ, Duna OEM és Kunsági OEM borok érzékszervi minősítését a NÉBIH 

BAII végzi. Az Izsáki Arany Sárfehér OEM, Monori OEM és Soltvadkerti Ezerjó OEM borok 
érzékszervi bírálatát a Kunsági Borvidék Helyi Borvizsgáló Bizottsága végzi. A Kunsági 
Borvidék Helyi Borvizsgáló Bizottsága tagjainak felsorolását a 7. számú melléklet tartalmazza 

 
a. Forgalomba hozatal előtti érzékszervi bírálat szabályait a 8. számú melléklet 

tartalmazza. 
b. A Kunsági Borverseny szabályzatát a 9. számú melléklet tartalmazza. 

 
4. Az ellenőrzésre jogosult szervezetekkel megkötendő együttműködési megállapodásokat a 

Rendtartáshoz kell csatolni. 

VI. 
Rendtartási eljárás 

1.  Rendtartási ügyekben az Igazgatóválasztmány jár el a 2004. évi CXL. törvény meghatározott 
részeinek alkalmazásával. 

2.  A Hegyközségi Tanács Igazgatóválasztmányának rendtartás ügyben meghozott határozata ellen 
fellebbezési lehetőség nincs. Jogsértő határozat felülvizsgálata a hegyközségekről szóló 2012. évi 
CCXIX. törvény 53.§-a alapján a törvényszéktől kérhető 

3.  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.  

4.  Az OEM és OFJ borok termelése során felmerülő visszaélések esetében az alábbi szankciók 
alkalmazhatóak: 

a. figyelmeztetés a szabályozás teljes körű betartására, 
b. az OEM és OFJ megnevezés használatának eltiltása. 

 
A szankció vonatkozhat egyes termék(ek)re vagy a termelési folyamat egészére. 

VII. 
Záró rendelkezések 

A Kunsági Borvidék Rendtartását a Hegyközségi Tanács 1996. szeptember 13-i ülése ideiglenes 
jelleggel hagyta jóvá. Az 1998. május 28-án tartott Hegyközségi Tanács ülés az 1997. évi CXXI. és 
CXXII. törvényekben foglaltakkal kiegészítette, majd a 2004. évi XVIII. tv és vhr-ek előírásainak 
alapján a Hegyközségi Tanács 2007. április 25-i, 2011. május 27-i, 2011. november 24-i, 2013. 11. 
28-i és a 2014. 11.11. –i küldöttgyűlése módosította, és egységes szerkezetbe foglalta. 



2014. XI.11-i küldöttgyűlésen elfogadott, egységes szerkezetben. 

 4/4 

* a Soltvadkerti Ezerjó OEM termékleírás, annak közzététele után válik a Borvidéki Rendtartás 
részévé. 

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.  

A Rendtartást meg kell küldeni a Kunsági borvidékbe tartozó települések önkormányzatainak, az 
illetékes megyei kormányhivataloknak és minden hegyközségnek. A hegyközségek a kézbevételt 
követően a hegyközség hirdetőtábláján 30 napra közszemlére teszik és a következő hegyközségi 
közgyűlésen önálló napirend keretében ismertetik, hogy arról a hegyközségi tagok megfelelően 
tájékozódhassanak.  
 
A Rendtartás az ezt követő 30. napon lép hatályba. 
 
A hatályos borvidéki rendtartásokat a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa honlapján közzéteszi. 
 
 
Kecskemét, 2014. november 11.   

 
 

 ( Frittmann János  ) 
 elnök 

 


