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BORVIDÉKI RENDTARTÁS 
 

 

 

- A mindenkori szőlőtermesztésről- és borgazdálkodásról szóló érvényes európai uniós és 

magyar törvények alapján forgalomba hozott termékek minőség- és eredetvédelme érdekében 

alkotta, mint szakmai szabályozást a Móri Borvidék Hegyközségének Közgyűlése 2013. 

évben. 

 

A Rendtartás hatálya kiterjed a Móri Borvidék közigazgatási területén található 

települések: Mór Város, valamint Csákberény, Csókakő, Pusztavám, Söréd és Zámoly 

községek borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt területeire.  

 

A Rendtartás 4 fejezetre valamint 1 mellékletre tagozódik, ezek: 

 

 A/ Hegyrendészeti szabályok 

 B/ Szőlőtermesztési – borgazdálkodási rendszabályok 

 C/ Bűntető rendelkezések 

 D/ Rendtartás eljárási szabályai 

 

1. sz melléklet: A 2012/2013 borpiaci évtől érvényes borvidéki szerkezet-átalakítási   

                                       és átállítási terv 

                            

 

A/ HEGYRENDÉSZETI SZABÁLYOK 

 

 

1. A hegyközség gondoskodhat – a helyi önkormányzatokkal együttműködve – a 

működési területén található szőlők őrzéséről. Az őrzés módjáról, időtartamáról és 

egyéb részleteiről évről- évre a választmány jogosult dönteni. 

 

2. A hegyközség a borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt területeken lévő utak, 

vízelvezető árkok, átereszek stb. karbantartását köteles annak tulajdonosával vagy 

annak költségére elvégeztetni.  

 

3. A hegyközség a szőlőterületek gyommentességének, környezeti tisztaságának, 

talajvédelmének kiemelt fontosságot tulajdonít. A hegyközség tagjai kötelesek 

ültetvényeiket és annak környezetét is gyommentesen tartani, az ültetvények 

környezetében lehetőségeikhez mérten a szemétlerakást megakadályozni, a 

természetidegen anyagok, támberendezés maradványok eltávolítását, szeméttelepre 

szállítását elvégezni, a lemetszett tőkerészeket, vesszőket köteles elégetni, 

szeméttelepre elszállítani stb. 

 

4. Az eredetvédelem és a minőség garantálása érdekében a hegyközségi tagoknak a 

szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló törvény által előírt adatszolgáltatási 

kötelezettségét a jogszabályban meghatározott eszközökkel be kell tartatni, annak 

érdekében, hogy a hegyközség védekezni tudjon a  bizonytalan eredetű, hamisított 
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termékekkel szemben. Az adatvédelem betartásáról a hegyközségnek gondoskodnia 

kell. 

 

5.  A hegyközségi törvény értelmében a hegyközségi tag kötelezettsége, hogy hegyközségi  

járulékot fizessen. A hegyközségi járulék mértékét és felhasználásának célját a  

választmány javaslata alapján minden év május 31. napjáig a közgyűlés határozza 

meg. A hegybíró a kivetett járulékot és annak esedékességét a járulékfizetésre 

kötelezettel határozatban közli. 

 

 

B/ SZŐLŐTERMESZTÉSI - BORGAZDÁLKODÁSI RENDSZABÁLYOK 

 

 

1. A hegyközség tagjai szőlőtermesztési és borgazdálkodási tevékenységüket a 

mindenkor érvényben lévő európai uniós és magyar ágazati jogszabályok alapján 

kötelesek végezni. 

 

2.   Telepítésre engedélyezett fajták:  

-     fehér: Chardonnay, Chasselas, Cserszegi fűszeres, Ezerjó, Generosa, Irsai 

Olivér, Királyleányka, Leányka, Olaszrizling, Ottonel muskotály, Pátria, Pinot 

blanc, Rajnai rizling, Rizlingszilváni, Sauvignon, Sárga muskotály, Szürkebarát, 

Tramini, Zenit, Zöld veltelíni 

- vörös: Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Kékfrankos, Merlot, Pinot noir, 

Syrah 

Ideiglenesen engedélyezett fajták: 

- fehér: Bianca, Ezerfürtű, Zalagyöngye, Zefír, Zengő 

- vörös: Zweigelt 

 

Az új telepítések esetében minimum üzemi törzsültetvényből származó szaporítóanyag 

használható fel.  

 

3.  Szőlőtelepítés esetében, amennyiben az utak és forgók a szomszédos terület  

tulajdonosát érinthetik, a telepítési térképvázlathoz csatolni kell a szomszédos terület 

tulajdonosával kötött megállapodást, a későbbi birtokháborítási ügyek elkerülése 

érdekében. Ha nincs külön megállapodás a felek között, közös úthasználat esetén 180-

180 cm, míg közös gépforgók esetében 380-380 cm az egy-egy fél részéről 

biztosítandó terület alsó határa. 

 

4.  A művelésmód kiválasztásánál kerüljön előtérbe az egy egységre jutó nagyobb 

tőkeszám és a kisebb tenyészterület a minőség javítás érdekében, azaz a keskenyebb 

sortávolság és a kisebb tőtávolság. A támberendezés biztosítsa a tőkék stabil 

rögzítését, ugyanakkor az állomány legyen szellős és a nap folyamán minél hosszabb 

ideig érje a napfény. 

 

5.   A nem, illetve nem kellő hatékonysággal elvégzett növényvédelmi, gyomtalanítási és  

támberendezés karbantartási munkák, amennyiben veszélyeztetik a szomszédos 

területek művelését, egészségi állapotát, a terület használójának – ha az nem 

megállapítható, tulajdonosának – költségére a hegyközség államigazgatási eljárást 

kezdeményezhet. 

 

6.   Az utóbbi időben terjedő faszöveti betegségek megelőzése érdekében a tulajdonosok,  

illetve használók kötelesek eltávolítani és megsemmisíteni a kipusztult szőlőtőkéket, 

az eltávolított idős fás részeket, a metszéskor keletkezett nyesedéket. A hegyközségek 
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azokkal szemben, akik e kötelezettségnek nem tesznek eleget, szintén államigazgatási 

eljárást kezdeményezhet. 

 

       7.  A közgyűlés a borvidéki szerkezet-átalakítási és átállítási tervet – a jogszabályi  

változás következtében szükségessé váló módosítás kivételével – legkorábban 2018-

ban módosíthatja. 

 

 

C/ BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK  

 

 

1. A hegyközség ellenőrzi a borvidéki rendtartás betartását. Ha az ellenőrzés 

eredményeként megállapítja a szabályszegés tényét, a tagot a jogellenes állapot 

megszüntetésére, meghatározott cselekvés teljesítésére, valamitől való tartózkodásra 

kötelezheti vagy bírsággal sújthatja. 

 

2. Azt, aki nem hegyközségi tagként vét a hegyközségi, illetve a borvidéki rendtartás 

szabályai ellen, a hegyközség felszólítja a jogellenes állapot megszüntetésére vagy a 

hegyközségi, illetve a borvidéki rendtartásnak megfelelő cselekvésre. A felszólítás 

eredménytelensége esetén a hegyközség a törvényszéktől kérheti a hegyközségi, 

illetve a borvidéki rendtartásba ütköző cselekményt elkövető személynek a 

felszólításnak megfelelő kötelezését. 

 

3. A szankciók alkalmazásának sorrendje: 

a.) írásos elmarasztalás 

b.) pénzbírság (20.000-100.000,- Ft-ig) 

c.) eredetmegjelöléstől (Mór OEM), illetve földrajzi jelzéstől (Dunántúl OFJ) való 

eltiltás - kizárólag földrajzi jelzés nélküli bor forgalmazására jogosult a 

szankcionált-,  

A c. büntetési kategória minden estben halmazatilag maga után vonja az a. és b. 

büntetési kategória alkalmazását. 

 

4. A büntetés kiszabásánál minden esetben mérlegelni kell a cselekmény súlyán túl a tag 

személyi körülményeit, az esetleges ismétlődést, a cselekmény, a mulasztás 

feltárásában való közreműködését. Az eltiltások 1 évtől 3 évig terjedhetnek, de minden 

esetben meg kell határozni a szankcionálás időtartamát. A büntetés elévülési ideje 2 

év. 

 

 

D/ A RENDTARTÁS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI  

 

 

1. Rendtartási ügyekben a választmány jár el. 

 

2. Eljárás indítható ellenőrzés folyományaként, illetve bejelentésre, amennyiben a 

választmány legalább 1 tagja támogatja az eljárás lefolytatását.  

Az eljárás indokolt esetben rövid úton megszüntethető, felfüggeszthető, 

félbeszakítható, de két éven belül minden esetben befejezendő. 

A választmány tagja bármilyen személyi érintettség esetén az eljárásból kizárható. 

Az eljárás során a határozathozatalban nem vehet részt, aki az ügyben tanúvallomást  

 tett, szakértőként járt el, továbbá akitől az ügy tárgyilagos megítélése nem várható el. 
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3. Az eljárás tárgyalás nélkül is lefolytatható, ha a tényállás tisztázott és az érintett 

beismerte a szabályszegést. Tárgyalás csak határidőre kitűzve, idézéssel – amiben 

annak minősége is definiált – jegyzőkönyvben rögzített általános és formai 

követelmények szabályai szerint tartható. 

Az eljárás során, ha az érintett nem személyesen jár el, helyette képviselője vagy 

meghatalmazottja is eljárhat. Az eljárás során az ügyre vonatkozó tény tanúval is 

bizonyítható. Ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához, 

megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, szakértőt kell meghallgatni. 

 

4. Az eljárás igazolt költségeit az eljárásba vont személy fizeti, amennyiben 

szándékossága beigazolódik. Bejelentés esetében a bejelentőt terheli az eljárás 

költsége, amennyiben az eljárásba vont ártatlansága beigazolódik. 

 

5. Az eljárás határozathozatallal végződik. A határozathozatalt nyilvános közzététel 

követi. A határozatot az érdekelttel kézbesítés útján kell közölni. 

 

6. A hegyközségi választmány rendtartási ügyben hozott döntésének felülvizsgálatát az 

illetékes törvényszéktől 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 állást foglalt, 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. 

A törvényszék eljárására egyebekben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. 

törvény általános szabályait kell alkalmazni. 

 

 

A jelen Rendtartást a Közgyűlés a 2013. január 11. napján megtartott ülésén az  

1/2013. számú határozatával fogadta el. 

 

 

Mór, 2013. január 11. 

 

 

 

 

   …………………………………..       ………………………………….. 

             elnök          jegyzőkönyv vezető 

 

 

   …………………………………..       …………………………………... 

 jegyzőkönyv hitelesítő       jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 

Ellenjegyezte: 
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A Móri Borvidék 2012/2013 borpiaci évtől érvényes  

szerkezet-átalakítási és átállítási terve 
(Borvidéki terv) 

 
 

 

a Móri Borvidék Hegyközsége 

Borvidéki Rendtartásának  

1. számú melléklete 

 

 

 

 

A 2012/2013 borpiaci évtől érvényes borvidéki követelményrendszer a szőlőültetvények 

szerkezetátalakítási és átállítási támogatásához 

 

 

 

 

A borvidéki terv a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény, a szőlőültetvények 

szerkezetátalakításához és –átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás 

feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet, a borkészítésre alkalmas szőlőfajták 

osztályba sorolásáról szóló 98/2009. (VII. 30.) FVM rendelet, valamint a szőlészeti és a 

borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, 

továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet alapján készült. 

 

 

1. Támogatható tevékenységek a borvidéken: 

- Fajtaváltás, 

- Ültetvény áttelepítése, 

 

2. Termőhelyi kataszteri feltételek 

2.1. Fajtaváltás 

Fajtaváltást csak a borvidék I., II/1., II/2. termőhelyi kataszteri besorolású ültetvényen lehet 

végrehajtani.  

 

2.2. Ültetvény áttelepítése 

Ültetvény áttelepítése tevékenység keretében a borvidék I. termőhelyi kataszteri osztályú 

területein belül korlátozás nélkül, a borvidék II/1., II/2. kataszteri osztályú területeiről csak 

magasabb termőhelyi kataszteri pontértékű területre lehet. 

Szőlőtermesztésre alkalmatlan, vagy termőhelyi kataszterbe nem sorolt területről ültetvényt 

áttelepíteni I., II/1., II/2. termőhelyi kataszteri osztályú területre lehet. 

 

3. Támogatható szőlőfajták kategóriája 

3.1. Kiemelt szőlőfajták:      

- Ezerjó 

- Chardonnay 

- Királyleányka 

- Tramini 

- Zöld veltelíni 
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3.2. Egyéb támogatható szőlőfajták:        

- Chasselas 

- Cserszegi fűszeres 

- Generosa 

- Irsai Olivér 

- Leányka 

- Olasz rizling 

- Ottonel muskotály 

- Pátria 

- Pinot blanc 

- Rajnai rizling 

- Rizlingszilváni 

- Sauvignon 

- Sárga muskotály 

- Szürkebarát 

- Zenit  

- Cabernet franc 

- Cabernet sauvignon 

- Kékfrankos 

- Merlot 

- Syrah 

 

4. Ültetvényszerkezet 

- A tőkehelyek száma nem lehet alacsonyabb  

o mint 3 400 tő/ha a 2012/2013 borpiaci évben benyújtott egyéni terv esetében;  

o mint 3 500 tő/ha a 2013/2014 borpiaci évtől benyújtott egyéni terv esetében. 

- A szerkezetátalakítás során kialakítható sortávolság nem lehet  

o kevesebb mint 1 méter, vagy  

o több mint 3,2 méter. 

- - Kialakítható művelésmódok: 

o Fejművelés 

o Bakművelés 

o Alacsony kordon (törzsmagasság 60 cm alatt) 

o Középmagas kordon (törzsmagasság 60-120 cm) 

o Sylvoz-kordon (törzsmagasság 130-150 cm) 

o Guyot-művelés 

o Ernyőművelés 

o Moser kordon (törzsmagasság 120-140 cm) 

o Egyesfüggöny-művelés    

 


