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A Rendtartás célja, hatálya:
A Rendtartás célja az Alapszabály és a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek Hegyközségi
Tanácsi szintű érvényesítése a szőlőtermesztés és a borgazdálkodás színvonalának növelése
érdekében, abból a célból, hogy a Hegyközségi Tanács tagjainak közös érdekei hosszú távon
is megvalósulhassanak.
A Rendtartás területi hatálya a Hegyközségi Tanács területét jelenti Mátrai körzet és
Síkvidéki körzet, mely konkrétan a
Mátrai körzet: Abasár, Apc, Atkár, Detk, Domoszló, Ecséd, Gyöngyös, Gyöngyöshalász,
Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Hatvan,
Karácsond, Kisnána, Markaz, Nagyréde, Pásztó, Rózsaszentmárton, Szücsi, Vécs, Visonta,
Hort, Pálosvörösmart
Síkvidéki körzet: Kerepes, Kisnémedi, Mogyoród, Őrbottyán, Szada, Szendehely, Vác,
Vácegres, Vácrátót, Veresegyház, Heves, Penc
településeknek a szőlőkataszter szerint I. és II. osztályú határrészei.
A Rendtartás személyi hatálya kiterjed azokra a Hegyközségekre, természetes személyekre,
társas vállalkozásokra és szövetkezetekre melyek a területi hatály alá tartozó területeken
tevékenykednek, ill. Hegyközségi tagsággal rendelkeznek.
A Rendtartás tárgya a hegyrendészet és gazdálkodás, a büntető rendelkezések, valamint a
Rendtartási eljárások szabályozása.
I.
A hegyrendészet és a gazdálkodás szabályai
1. Szőlőkataszter – módosítási eljárás és a szaporítóanyag előállítás szabályai,
engedélyezett szőlőfajták
1.1. 2010. március 16. napjától az engedélyezett borszőlő fajták az alábbiak:
Ajánlott fajták:
Tramini
Leányka
Hárslevelű
Cabernet Sauvignon
Merlot

Irsai Olivér
Királyleányka
Olasz rizling
Kékfrankos
Pinot Noir

Ottonel muskotály
Szürkebarát
Sauvignon Blanc
Cabernet Franc

Engedélyezett fajták:
Chardonnay
Rizlingszilváni
Chasselas
Turán
Rajnai Rizling

Zenit
Sárga muskotály
Pölöskei muskotály
Oportó
Syrah

Cserszegi Fűszeres
Zöldveltelini
Blauburger
Zweigelt

Ideiglenesen engedélyezett fajták:
Bianca
Bíborkadarka
Furmint
Gyöngyrizling
Karát
Kármin
Kunleány
Mátrai muskotály
Nektár
Rubintos
Zefír
Zöldszilváni
Zengő
Pinot blanc

Ezerfürtű
Jubileum
Kristály C.43
Medina
Zala gyöngye
Rajnai rizling
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1.2. Mátrai Borvidéken engedélyezett csemege szőlő fajták a következők:
Ajánlott fajták:
Cardinál
Engedélyezett fajták:
Afuz Ali
Boglárka
Favorit
Italia
Pannónia kincse
Teréz

Anita
Attila
Cegléd szépe K.73
Csaba gyöngye
Hamburgi muskotály
Kozma Pálné muskotály
Nero
Mathiász Jánosné muskotály
Szőlőskertek királynője
Téli muskotály
Palatina (Augusztusi muskotály)

Mátrai Borvidéken engedélyezett szőlőalany fajták a következők:
Ajánlott fajták:
Berlandieri x Ripária T. 5C
Berlandieri x Ripária T.K.5BB
Engedélyezett fajták:
Berlandieri x Ripária S.O.4, T.K. 5BB Cr.2, T.K. 5BB Fr 148,
T.K. 5BB Wei. 48,
T. 5C GK. 40, T. 8B GK. 10, T. 5C Gm. 6, T. 5C Gm. 10, T. 5C Wed,
K. 125AA
Chasselas x Berlandieri 41 B és Fercal
1.3. Fajtakör módosítás kezdeményezése.
Hegyközségi szinten történő változtatás esetén a Hegyközségi Választmány és a
Hegyközségi Tanács Igazgatóválasztmánya közös állásfoglalása szükséges.
Borvidéki szintű változtatás esetén a Hegyközségi Tanács Igazgatóválasztmánynak
javaslata szükséges.
Mindkét esetben szükséges a Földművelésügyi Minisztérium engedélye.
1.4. Szőlőkataszter módosítás eljárási szabályai:
Hegyközségi szinten történő változtatás esetén a Hegyközségi Választmány és a Mátrai
Hegyközségi Tanács Igazgatóválasztmánya közös állásfoglalása szükséges.
Borvidéki szintű változtatás esetén a Hegyközségi Tanács Igazgatóválasztmányának az
állásfoglalása szükséges.
A kataszter módosításhoz a Földművelésügyi Minisztérium engedélyét is be kell szerezni.
1.5. A szaporítóanyag előállításra vonatkozó előírások:
Szaporítóanyag előállítás csak az MgSzH engedélyével végezhető.
2. A szőlő termesztéssel összefüggő szabályozás
2.1. A terhelés szabályozására vonatkozóan a várható piaci helyzet ismeretében a választmány
tehet ajánlást, a tárgyévet megelőző év december 20-ig. Az ajánlás végrehajtását a
hegybíró köteles ellenőrizni, és az ajánlást megsértőket írásban figyelmeztetnie kell.
2.1. A szüret kezdési időpontját a helyi Hegyközség Választmánya évente meghatározza, az a
bor, ami a szüret időpontja előtt szüretelt szőlőből készült a Mátrai „m.t. minőségi bor”
névvel nem kaphat származási igazolást.
A szüret időpontját hirdetmény útján kell az érdekeltekkel közölni. Rendkívüli
körülmények /időjárás, fertőzés/ esetén az előzőektől el lehet térni.
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2.3. A Borvidéken szerkezet-átalakítását és fajtaváltását az 1. számú melléklet szerint leírtak
alapján lehet végezni.
2.4. A Hegyközségek tagjainak adatszolgáltatási kötelezettsége a következő:
- a szőlőtermésről a szüret befejezését követő nyolc napon belül, de legkésőbb
tárgyév december 5-ig a szőlőterület szerinti hegybírónak,
- a felvásárolt szőlőről a felvásárlást követő nyolc napon belül, de legkésőbb
tárgyév december 5-ig a szőlőterület szerinti hegybírónak,
- a bor előállításáról a november 30-i állapotnak megfelelően a tárgyév december
5-ig a szőlőterület szerinti hegybírónak,
- a bor felhasználásáról és borkészletről évente kétszer a december 1.-július
31.közötti felhasználást, illetve a július 31-i készletet augusztus 5-ig, az
augusztus 1.-november 30. közötti felhasználást, illetve a november 30-i
készletet december 5-ig a továbbfeldolgozást végző borászati üzem helye szerinti
hegybírónak,
- a keletkezett borászati melléktermékek készletéről, leadásáról évente kétszer, a
július 31-i állapot szerint augusztus 5-ig, a november 30-i állapot szerint
december 5-ig a továbbfeldolgozást végző borászati üzem helye szerinti
hegybírónak,
2.5. A hegybíró az összesített adatokat:
- a szőlőtermelő tagok létszámáról, a szőlőterület nagyságáról, a terület
változásáról, a szőlőterület fajtánkénti megoszlásáról és a borászati kapacitásról
évente, július 31-i állapotról augusztus 15-ig,
- a szőlőtermelésről, a szőlőfelvásárlásról, a feldolgozott szőlő mennyiségéről,
valamint a bor előállításáról december 15-ig,
- a borforgalmazásról, borkészletről évente kétszer augusztus 15-ig és december
15-ig,
- várható termés mennyiségéről készített becslését szőlőfajtánkénti bontásban
augusztus 15-ig
3. Borgazdálkodással összefüggő előírások:
3.1. A feldolgozás, tárolás, valamint a bor kezelése során mindig az aktuális jogszabályt kell
alkalmazni.
3.2. Mustot illetve bort csak szőlőből szabad előállítani. A must vagy szőlőcefre természetes
eredetű cukortartalmának kiegészítése, sűrített must, töményített must, vagy répacukor
hozzáadásával történhet a rendelet előírásainak megfelelően. Must és bor készítése és
kezelése során a reduktív eljárások alkalmazását kell előnyben részesíteni.
3.3. A Hegyközségi Tanács a szőlőfeldolgozásra, borkezelésre vonatkozóan a jogszabályi
előírásoktól szigorúbb követelményeket tagjai részére nem ír elő.
3.4. A Hegyközségi Tanács az előírásokat be nem tartó tagjával szemben államigazgatási
eljárást kezdeményez.
3.5. A Mátrai Borvidéken meghatározott termőhelyről származó minőségi borokat csak a 2.
számú mellékletben leírtak és betartása alapján lehet készíteni.
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4. Egyéb Rendtartási előírások
4.1. A megtermelt, előállított szőlő és bor értékesítése esetén a Hegyközségi tag köteles a
termékéhez származási bizonyítványt mellékelni. A származási bizonyítvány kiadására
csak a járulékfizetési és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése után kerülhet sor.
4.2. Szőlő ill. bor felvásárlást végző tag köteles a termelőtől, előállítótól a származási
bizonyítványt megkérni. Ennek elmulasztása esetén államigazgatási eljárás keretében
szabálysértési bírság is kiszabható.
4.3. A Hegyközségtől a Hegyközségi Tanács felé csak olyan módon adható tovább
nyilvántartási adat, hogy a személyes adatok védelme biztosított legyen. Személyre
beazonosítható adat a Hegyközségi Tanácsi nyilvántartásból nem adható ki. Ez alól kivételt
képeznek a tisztségviselők név és lakcím adatai, valamint a külön jogszabályban
meghatározott kötelezettség.
4.4. A Hegyközség a Rendtartás 1 példányát a hatályba lépés előtt véleményezésre köteles a
Hegyközségi Tanács részére megküldeni.
II.
Büntető rendelkezések
1. A felelőség megállapításának szabálya
Csak szándékos, vagy gondatlan magatartásnál lehet felelőségre vonást alkalmazni. Minden
esetben a cselekmény megszüntetésére, a mulasztás pótlására írásban kell felszólítani a tagot,
határidő megjelölésével, a következményekre való felhívással.
Azt, aki nem Hegyközségi tagként vét a Rendtartás szabályai ellen, a Hegyközség felszólítja a
jogellenes állapot megszüntetésére vagy a Rendtartás szerinti cselekvésre. A felszólítás
eredménytelensége esetén a Hegyközség bíróságtól kérheti a Rendtartásba ütköző
cselekményt elkövető személynek a felszólításnak megfelelő kötelezését.
2. Rendtartási büntetések és intézkedések
2.1. Figyelmeztetés /írásos elmarasztalás/.
2.2. Felszólítás /valamilyen cselekmény elvégzésére vagy elhagyására/.
2.3. Pénzbírság /a mindenkori szabálysértési bírság maximumának összegéig/.
2.4. Eltiltás termőhelyre utaló termékjelzés használatától.
2.5. Eltiltás minőség megjelölés használatától
A 2.4. ill. 2.5. sz. büntetések esetén 2.1. és 2.3. szankciók is alkalmazandók
3. Büntetések kiszabásának elvei
3.1. A büntetés kiszabásánál minden esetben mérlegelni kell a cselekmény súlyán túl a tag
személyi körülményeit, a szabálysértés feltárásában való segítőkész közreműködést.
3.2. A cselekmény ismétlődését, halmazati jellegét súlyosbító körülményként kell figyelembe
venni.
3.3 1 évtől 3 évig terjedhet, de minden határozatnál határnap kijelölésével kell az érvényesség
időtartamát meghatározni.
3.4. A büntetések 2 évig tarthatók nyilván /a 2 évnél hosszabb időre szóló eltiltás kivételével/,
ez egyben a büntetések elévülési ideje is.
3.5. Súlyosbító körülményként az ismétlődés csak az elévülési időn belül vehető figyelembe.
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Büntetési szankció
pénzbírság, kivágás
pénzbírság
pénzbírság
pénzbírság, mt. minőségi bor
megnevezés eltiltása
figyelmeztetés, pénzbírság
figyelmeztetés, pénzbírság
felszólítás, pénzbírság

felszólítás, eltiltás
figyelmeztetés, származási
bizonyítvány megvonása
hamis termékjelölés alkalmazása
eltiltás
hamisított termék előállítása
pénzbírság
és
büntetőeljárás
kezdeményezése
A pénzbírság a mindenkori szabálysértési bírság maximumának összegéig, terjedhet.
III.
Rendtartási eljárás

1. Eljárási szabályok:
1.1.

Rendtartási ügyekben az Igazgatóválasztmány jár el, a rendtarásban rögzített
szabályok alkalmazásával.

1.2.

Az Igazgatóválasztmány a Hegyközségi Tanácsi Rendtartás érvényesítését ülésein
állandó napirendként tárgyalja. Az Elnök, az Alelnök, a Titkár és az EB. Elnök
jogosult külön javaslatot tenni és rendkívüli ellenőrzést tartani, eljárást
kezdeményezni, és határozati javaslatot tenni.

1.3. Eljárás abban az esetben indítható bejelentés alapján, ha az eljárás lefolytatását legalább 4
Igazgatóválasztmányi tag támogatja.
1.4. Hatáskör és illetékesség nélkül eljárás nem kezdeményezhető. Bármilyen személyi
érintettség esetén az eljárásból az igazgatóválasztmányi tagot ki lehet zárni. Eljárási kizáró
ok esetén a titkár a Hegyközségek Nemzeti Tanács Főtitkárától írásban köteles kérni az
eljáró titkár kijelölését.
1.5. Az eljárás indokolt esetben rövid úton megszüntethető, felfüggeszthető, félbeszakítható,
de egy éven belül minden esetben befejezendő.
1.6. Tárgyalás csak határidőre kitűzve, az idézett személy idézeti minőségét meghatározó
idézéssel tartható meg. A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell felvenni.
1.7. A Hegyközségi Tanácsnál kezdődött eljárás, tárgyalás nélkül is lefolytatható, ha a
tényállás tisztázott és az érintett beismerte a szabálysértést.
1.8. A Hegyközségi határozat elleni fellebbezésre indult eljárást minden esetben tárgyalás
alapján, határozathozatallal kell lezárni.
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2. A határozat felülvizsgálata
2.1.

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

2.2.

A választmánynak Rendtartási ügyben hozott határozata felülvizsgálatát az a tag
kérheti, akinek jogát vagy jogos érdekét a határozat sérti.

2.3.

Perindítás előtt a sérelmet szenvedett tag köteles a jogsértést bejelenteni a határozat
meghozatalától számított 15 napon belül az Ellenőrző Bizottságnak, amely további 15
napon belül állást foglal, és erről a tagot, valamint a határozatot hozó testületet írásban
értesíti.

2.4.

A keresetet az Ellenőrző Bizottság állásfoglalása kézhezvételétől számított 30 napon
belül a sérelmes döntést hozó Hegyközségi szervezet ellen, kell megindítani. A
keresetindításra nyitva álló határidő jogvesztő. A keresetindításnak halasztó hatálya
nincs, bíróság azonban a határozat végrehajtását felfüggesztheti.

2.5.

A bíróság eljárására egyebekben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.

2.6. Az igazgatóválasztmány szabálysértés vagy bűncselekmény észlelése /gyanúja/ esetén
köteles a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál feljelentést tenni.
3.Eljárással kapcsolatos költségek viselése
3.1.

Az eljárás igazolt költségeit az eljárásba vont személy viseli, amennyiben a bűnössége
beigazolódott.

3.2. Bejelentésre indult eljárás esetén a bejelentőt terheli az eljárás költsége, amennyiben az
eljárásba vont személy ártatlansága igazolódik.
IV.
Záró rendelkezések
1. A Hegyközségi Tanács Rendtarását hirdetményi úton, valamint a helyben szokásos más
alkalmas módon is közzé kell tenni, továbbá a Hegyközség székhelyén kívül lakó
tagoknak meg kell küldeni. A közzététellel egyidejűleg a Rendtartást meg kell küldeni a
települési önkormányzatnak, valamint a Megyei Földművelésügyi Hivatalnak is. A
Rendtartás a hirdetményként való közzététel napját követő harmincadik napon lép
hatályba.
2. A Hegyközségi Tanácsi Rendtartást a Mátrai Hegyközségi Tanács Közgyűlése a 2010.
március 16-án tartott ülésén hozott 15/2010.(03.16.) számú Közgyűlési határozatával
elfogadta.

Gyöngyös, 2010. március 16.
Ellenjegyezte:
Hordós Attila
titkár
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1. számú melléklet
Borvidéki terv
Mátrai Borvidék 2009/2010. évi
borvidéki követelményrendszer a szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási
támogatásához
A Borvidéki terv a Hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény, a szőlőtermelési
potenciálra, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó
szabályozásról szóló 7/2007 (I.30.) FVM rendelet, valamint a borkészítésre alkalmas
szőlőfajták osztályba sorolásáról szóló 104/2004 (VI.3.) FVM alapján készült.
A Borvidéki terv célja, egy olyan követelményrendszer felállítása, ami hozzájárul a Mátrai
Borvidéken a minőségi szőlőtermelés előmozdításához és ezen keresztül a minőségjavításhoz,
továbbá a borvidék stratégiai céljainak megfelelő minőségű termék előállításához szükséges
alapanyag termelés modernizációjához, a megfelelő ültetvény és fajtaszerkezet kialakításához
az Európai Bizottság által a szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállítása intézkedés
keretében Magyarország számára odaítélt támogatás felhasználásával.
A Mátrai Borvidéken az alábbi feltételekkel végrehajtott (vagy végrehajtani kívánt)
intézkedések minősülnek a szőlőültetvény szerkezetátalakításának és átállításának.
1. Támogatható intézkedések a Mátrai Borvidéken:
– Fajtaváltás
– Ültetvény áttelepítés
– Ültetvény támrendszerének létesítése és, korszerűsítése és felújítása
2. Termőhelyi kataszteri feltételek
2.1. Fajtaváltás
Fajtaváltást csak az I. és II/1, termőhelyi kataszteri besorolású ültetvényen lehet végrehajtani.
A következő területeken csak a megjelölt fajták telepítése esetén:
Dűlő elnevezés
Abasár Sárhegy

Fajta
Olasz rizling, Leányka, Ottonel muskotály,
Szürkebarát

2.2. Áttelepítés
az I. termőhelyi kataszteren belül bárhová,
II/1-en belül bárhová, és II/1-ből az I.-be,
- II/2-ből csak magasabb besorolású területre
2.3. Támrendszer létesítése és, korszerűsítése és felújítása
Támrendszer létesítése csak I. és II/1, termőhelyi kataszteri besorolású területeken lévő
ültetvények esetében alkalmazható.
Támrendszer korszerűsítése az I. II/1, és a II/2 termőhelyi kataszteri besorolású területeken
lévő ültetvények esetében alkalmazható.
3. Fajtalista
3.1. Fajtaváltás és áttelepítés esetén az alábbi fajták részesülnek támogatásban:
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Kategória
Ajánlott fajták
- Fehér szőlőfajta

- Kék szőlőfajta

Engedélyezett fajták
- Fehér szőlőfajta

- Kék szőlőfajta
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Fajtanév
Hárslevelű
Irsai Olivér
Királyleányka
Leányka
Olasz rizling
Ottonel muskotály
Sauvignon Blanc
Szürkebarát
Tramini
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Kékfrankos
Merlot
Pinot Noir

Chardonnay
Chasselas
Cserszegi Fűszeres
Pölöskei muskotály
Rizlingszilváni
Sárga muskotály
Zenit
Zöldveltelini
Blauburger
Oportó
Turán
Zweigelt

3.1.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi bor termelésére alkalmas ültetvény
esetében:
Fajtaváltás esetében az alábbi fajták leváltása ajánlott a fent említett fajták valamelyikével:
- Jubileum 75, Karát, Kocsis Irma, Kármin,
3.1.2. Védett eredetű bor termelésére szánt ültetvény esetében:
A fajtalista a Mátrai Borvidék védett eredetű borairól szóló……….. FVM rendelettel
összhangban az alábbi fajtákat tartalmazza:
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Kategória
Ajánlott fajták
- Fehér szőlőfajta
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Fajtanév

- Kék szőlőfajta

Hárslevelű
Irsai Olivér
Királyleányka
Leányka,
Olasz rizling
Ottonel muskotály
Sauvignon Blanc
Szürkebarát
Tramini
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Kékfrankos
Merlot
Pinot Noir

3.1.3. Tájbor készítésére alkalmas szőlőt adó ültetvény esetében:
Tájbor készítésére alkalmas, a szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállítása intézkedés
keretében telepíthető fajták:

Tájbor készítésre alkalmas fajta
Kategória
Fajtanév
- Fehér szőlőfajta

- Kék szőlőfajta

Bianca
Furmint
Karát
Királyleányka
Kunleány
Merlot
Pinot blanc
Rubintos
Zefír
Zöldszilváni
Bíborkadarka
Kármin

Ezerfürtű
Jubileum
Gyöngyrizling
Kristály
Mátrai muskotály
Nektár
Rajnai rizling
Zala gyöngye
Zengő
C.43
Medina

b.) Támrendszer létesítés és korszerűsítés esetén az alábbi fajtákkal létrehozott ültetvények
részesülhetnek támogatásban:
Támrendszer létesítés a 3.1.1 táblázatban szereplő fajták esetén
Támrendszer korszerűsítés a 3.1.1 és a 3.1.3 táblázatban szereplő fajták esetén
4. Ültetvényszerkezet
4.1. Minimális ültetvény méret: 0,25 ha
4.2. Térállás
A szőlőtőkék térbeli elhelyezése a telepítendő terület adottságainak figyelembevételével kerül
meghatározásra. A tőkehelyek száma nem lehet kevesebb, mint 3300 tő/ha. A sor és a
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tőtávolság meghatározásánál az egyenletes sor és tőtávolság mellett az ikersoros, és/vagy
ikertőkés telepítés is elfogadható. Összefüggő szőlőtáblán belül, a már meglévő ültetvény
sorirányát kell figyelembe venni. A csatlakozó sorok ültetésekor megfelelő oldaltávolságot
kell hagyni. A tőkepótlás, átoltás, támrendszer létesítés vagy felújítás, ültetvény korszerűsítés
esetén a már meglévő fajta és térállás alkalmazható.
Támrendszer létesítés és korszerűsítés esetében a 7/2007. FVM rendelet 26. §. (3) bekezdése
értelmében, a tőkehelyeket 100%-ban be kell pótolni.
4.3. Művelésmód
4.3.1. Fajtaváltás és áttelepítés, valamint új telepítés támrendszer létesítése esetében
alkalmazható művelésmódok
- MOSER (javított MOSER)
- ernyő
- Sylvoz
4.3.2. Támrendszer korszerűsítés esetén
Tekintettel a minőségjavításra, a minőségi bortermelés követelményeire, a fajtahasználatra és
a szüretelés módjára az alábbi feltételek szerint történhet meg a támrendszer korszerűsítéssel
együtt végrehajtott művelésmód váltás.
Új művelésmód
Régi művelésmód
Függöny
GDC

Moser

Ernyő

Sylvoz

X
X

X
X

X
X

A gépi szüretre történő áttérés miatta az alábbi típusú támrendszer (és művelésmód)
alkalmazása indokolt:
- Moser,
- Ernyő
- Függöny
A 2009/2010-es borpiaic évre szóló borvidéki szerkezetátalakítási és átállási tervet az Mátrai
Borvidék Hegyközségi Tanácsa 22/2008.(02.26.) számú határozatával fogadta el.
Az elfogadott szabályzat a Rendtartás 1 számú melléklete.
Gyöngyös, 2009. május 27.

Ellenjegyezte:

Hordós Attila
titkár

