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A Nagy-Somlói Borvidék Hegyközsége
(Somló hegy, Ság-hegy, Kis-Somlyó hegy)
RENDTARTÁSA

A Hegyközség e Rendtartás keretében határozza meg a tagok számára azokat a
szőlő- és bortermeléssel kapcsolatos normákat, amelyek a minőség- és
eredetvédelem szempontjából szükségesek.
Területi hatálya kiterjed Borgáta, Borszörcsök, Celldömölk, Doba,
Kemeneskápolna,
Kissomlyó,
Mesteri,
Somlójenő,
Somlószőlős,
Somlóvásárhely községek területéből a szőlőkataszter szerint I. és II. osztályú
részeire.
A Rendtartás személyi hatálya kiterjed a hegyközségek tagjaira és mindazokra a
jogi és természetes személyekre, akik nem tagjai a hegyközségnek, de a területi
hatály alá tartozó részen ingatlantulajdonnal rendelkeznek vagy az ingatlan
használatára vonatkozó egyéb törvényes jogcím alapján földet, szőlőt,
építményt, létesítményt, utat stb. birtokolnak, használnak.
Ez a Rendtartás a hatályos jogszabályokkal összhangban szabályozza:
- A célszerű szőlőtelepítést és művelést,
- a szőlőkárosítók elleni egységes növényvédelmet,
- a szüretelést, a feldolgozást,
- a bor helyes kezelését,
- a minőségvédelem szempontjából fontosnak ítélt szakmai követelményeket,
- a természet- és tájvédelemre vonatkozó kérdéseket,
- a hegyszabályokat sértő cselekményeket és azok jogkövetkezményeit,
- a hegyközségek által nyújtott szolgáltatások ellentételezésének módját,
- az ingatlanok, az utak, vízelvezető árkok állapotára és növényvédelmére,
valamint az ingatlanok rendeltetésszerű használatával kapcsolatos létesítmények
karbantartására
vonatkozó
előírásokat,
az
illetékes
hatóságokkal
(önkormányzatok, Növénytermesztési hatóság, építésügyi hatóság, stb.)
együttműködve.
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1. §. (1) A szőlőtermesztés alkalmával a következő művelési módok ajánlottak:
- bakművelés,
- alacsonykordon,
- középmagas kordon,
- Móser-féle magaskordon művelés,
- Sylvóz-kordon,
- ernyőművelés,
Új telepítésnél elsősorban a középmagas kordon és az ernyőművelés ajánlott.
(2) A minőségi szőlőtermesztés követelményeinek megfelelően a hektáronkénti
átlagtermést a szőlő- és bortörvény határozza meg.
Egyéb, a hegyközség közgyűlése által elfogadott szabályzatok szigorúbb
termelési kvótákat is meghatározhatnak.
(3) A Rendtartás területi hatálya alá eső területeken a telepíthető fajtákat a
Nagy-Somló Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott borászati termékekre
vonatkozó Termékleírás tartalmazza, amely elfogadott Termékleírás a
Rendtartás melléklete.

Fogalom-meghatározások:
Ajánlott és kiegészítő fajták: telepítésükhöz az MVH által kiadott telepítési
engedély szükséges, a belőlük nyert bor meghatározott termőhelyről származó
minőségi bor származási igazolást, illetve a külön jogszabályban meghatározott
feltételek teljesülése esetén védett eredetű bor származási igazolást kaphat.
Ültetvényes fajták: már meglévő, termesztésben lévő borszőlő és csemegeszőlő
fajták, kivéve a direkt-termőket, a termesztési ciklusuk lejártáig. Telepítésük a
borvidéken nem engedélyezett, a belőlük nyert bor csak asztali vagy tájbor
kategóriában kaphat származási igazolást.
Kísérleti fajták: telepítésükhöz a Szőlő- és bortermesztésről szóló 2004. évi
XVIII. tv-ben foglalt feltételek teljesítése esetén járulhat hozzá a hegybíró, a
belőlük nyert bor csak külön engedéllyel kerülhet közforgalomba.
(4) Vörösbort termő szőlőfajta telepítése a Somló hegyi termesztési körzetben
nem engedélyezett.
2. §. (1) A szőlőültetvényt a termelő köteles a jó gazda gondosságával művelni.
(2) A művelési kötelezettség betartását a hegyközség: a hegybíró és más
önkormányzati tagok közreműködésével folyamatosan ellenőrzi.
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(3) A megműveletlenül hagyott ingatlanok tulajdonosait, használóit,
haszonélvezőit az elmulasztott talaj- és növényvédelmi munkák elvégzésére 15
napos határidő megadása mellett kell felszólítani. A felszólítást ajánlott
küldeményként kell postára adni.
(4) A felszólításban megadott határidő lejárta után helyszíni szemlét kell tartani,
amelyben meg kell állapítani, hogy a szükséges, a felszólításban megjelölt
munkákat elvégezték-e. A szemlén a választmány vagy a Közigazgatási és
Rendtartási Bizottság egy tagja is részt vesz.
A szemléket minden esetben az illetékes hegybíró vezeti.
(5) A felszólítás ellenére megműveletlenül hagyott ingatlanok tulajdonosai,
használói, haszonélvező ellen a hegyközség az illetékes Földhivatalnál
államigazgatási eljárást kezdeményez.
(6) Ha az ültetvény tulajdonosa, használója vagy haszonélvezője ismeretlen,
vagy ismeretlen helyen tartózkodik és a felszólítást követő 2 éven belül nem
gondoskodik a szőlő műveléséről, a hegyközség az ültetvény kivágását
kezdeményezheti az MVH-nál a tulajdonos költségére.
(7) A növényvédelmi védekezés során kizárólag hatóságilag engedélyezett,
gyárilag zárt egységcsomagolású, érvényes felhasználási időtartammal
rendelkező növényvédő-szerek használhatók fel a használati utasításnak
megfelelően.
(8) A Somló hegy területén jelenleg nem szőlőként hasznosított termőföldet a
tulajdonos köteles megfelelő termeléssel hasznosítani vagy a termelés folytatása
nélkül a tájvédelmi előírásokat betartani (hasznosítási kötelezettség). Ennek
elmulasztása esetén a hegyközség az illetékes önkormányzat jegyzőjénél eljárást
kezdeményezhet, vagy rendtartási bírságot szabhat ki.
(9) Az emberi környezet védelmére, a környezeti, a természeti és tájvédelmi
követelmények betartására a növényvédelmi munkák végzése alkalmával
különös gondot kell fordítani. Az alkalmazott növényvédő-szerek tárolása, a
növényvédő-szerek maradványainak, csomagoló anyagainak megsemmisítése
csak a szerre vonatkozó utasítás szerint történhet. Tilos ezeket árokba,
vízelfolyásokba vagy használaton kívüli területekre szórni illetve elásni.
(10) A növényvédelmi munkákról és a felhasznált növényvédő-szerekről,
gyomirtó-szerekről permetezési naplót kell vezetni, amelyet a hegyközség és
más ellenőrzésre jogosult hatóságnak szükség szerint be kell mutatni.
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(11) A szőlőültetvényben a szőlő fás részeinek betegségét vagy karantén
kártevők és kórokozók megjelenését az érintett köteles a Hegyközségnek
bejelenteni. A fertőzés továbbterjedésének megakadályozására a Hegyközség az
illetékes
megyei
MGSZH
Növény-egészségügyi
és
Talajvédelmi
Igazgatóságával együttműködve közérdekű védekezést rendelhet el.
(12) A szőlőültetvényekben a gyomirtást (mechanikai és vegyszeres) a
gyomnövények maghozó állapota előtt kell elvégezni, különös tekintettel az
egészségkárosodást okozó gyomnövények (parlagfű, vadkender stb.) irtására.
Vegyszeres gyomirtás esetén a lejtős területeken ügyelni kell az alsó részekre
való lemosódás és az ott történő felhalmozódás veszélyére, valamint el kell
kerülni a vegyszernek a szélhordás útján történő károkozását.
(13) A termőtalaj humusztartalmának és tápanyag ellátásának javítására a
szőlőtermelés melléktermékeit, venyigét, a hajtásválogatás és a csonkázás során
keletkező zöld növényi részeket lehetőleg komposztálva kell visszajuttatni a
talajba. A metszési nyesedék (venyige) eltávolításának határideje május 1.
Ajánlatos a szőlőterületek 4-5 évenkénti szerves trágyázása, a talaj
tápanyagvizsgálatára alapozva.
Az új integrált növényvédelmi és tápanyag-visszapótlási technológiák
kialakítása során a környezetvédelmi előírások figyelembe vételével a
különböző lombtrágyák alkalmazása ajánlatos, rendszeres levélanalízis alapján.
A nagyadagú műtrágyázást lehetőség szerint kerülni kell.
(14) A tőkehiányok pótlását az ültetvény fajtaazonosságának megtartásával, az
engedélyezett szőlőfajták szaporítóanyagainak felhasználásával évről-évre
folyamatosan el kell végezni.
(15) A szőlőtőkék 25 %-ot meghaladó hiányának pótlása (felújítása) vagy
átoltása esetén a telepítésre vonatkozó rendelkezéseket kell értelemszerűen
alkalmazni.
3. §. (1) Az illetékes hegyközség kezdeményezi az engedély nélkül, vagy az
engedélyben foglaltaktól eltérően telepített szőlő kivágását a telepítő költségére,
ha:
a.) a telepítést a termőhelyre nem engedélyezett szőlőfajtával,
b.) a termőhelyen fel nem használható szaporítóanyaggal, vagy
c.) nem engedélyezett területen
végezték.
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(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetek kivételével az engedélyező hatóság - a
kivágás elrendelése helyett - megfelelő határidő kitűzésével kötelezheti a szőlő
használóját az ültetvény átalakítására. A határidő elmulasztása esetén a hegybíró
kezdeményezi a szőlő kivágását.
4. §. A vadászati tilalmat a vonatkozó törvény és az egyéb rendeletek, valamint a
természetvédelemre és tájvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályok határozzák
meg.
5. §. Az éves szükséges termésbecsléseket a választmány/hegybíró elvégzi.
6. §. A termésbecslők munkáját a hegyközségi tagok kötelesek segíteni.
7. §. A szőlők őrzése elsősorban a 29/1998. (IV. 30.) FVM. rendeletben
foglaltak szerint a szőlőültetvények őrzésére terjed ki, szükség szerint a helyi
önkormányzatokkal együttműködve. Madárkártétel elleni védelmet, a hatékony
és gazdaságos szőlőőrzést a hegyközség közreműködésével a tagoknak egymás
között kell megszervezni és biztosítani.
A must és a bor előállítása és kezelése
8. §. Mustot illetve bort csak szőlőből szabad előállítani.
9. §. A must és a bor előállítása és kezelése során a Szőlőtermesztésről és a
borgazdálkodásról szóló többször módosított 2004. évi XVIII. tv. szerint kell
eljárni.
10.§. A szőlő- és borszármazási bizonyítványok kiadási rendjéről szóló,
64/2010. (V.12.) sz. FVM rendelettel módosított 127/2009. (IX.29.) FVM
rendelet alapján a hegyközség a származási bizonyítványokat kiadja.
11. §. (1) A szőlő termőhelyi kataszterének módosítására vonatkozó tulajdonosi,
használói, bérlői kérelmet a szőlőtermesztő a hegyközséghez nyújthat be. Ez
alapján a hegyközség intézkedik a kérelmező költségére az FVM Szőlészeti és
Borászati Kutatóintézetének a megkeresésére, hogy az a szükséges felvételezési
munkákat elkészítse. A felvételezés elkészülte után a kérelemről az FVM
határozatban dönt.
(2) Művelési ág változás kezdeményezése esetén az engedély kiadásáról a
hegyközség határozatban dönt. A szőlőkataszter szerinti I-II.osztályba tartozó
területeken a hegyközség szőlő művelési ágból való kivonáshoz nem járul
hozzá.
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Az épített környezet és a termőtalaj védelme
12. §. Az épített környezet: épületek, kilátó, várrom, kápolnák,
szőlőfeldolgozók, pincék, présházak, utak, árkok, támfalak, források állagának
megóvása valamennyi szőlőtermesztő és idelátogató turista alapvető
kötelezettsége.
13. §. A nyilvánosság számára szolgáló épületeket: kilátót, várromot,
kápolnákat,
emlékműveket,
kegyhelyeket,
vallásos
szobrokat,
pincemaradványokat mindenki szabadon megtekintheti anélkül, hogy állagát
megrongálná. A források vízével olthatja szomját, de kötelessége a legnagyobb
elővigyázattal eljárni ezek védelme érdekében.
14. §. Az utakat állagának veszélyeztetése nélkül mindenki szabadon
használhatja. Az úton csak olyan járművel lehet közlekedni, amely annak
állapotát, tartozékait és az úttal szomszédos épületeket, útbaigazító táblákat,
növényzetet és a termőföldet nem rongálja. Rongálás esetén a hegyközség
megkeresésére az út tulajdonosa (települési önkormányzat) a károkozóval
szemben eljárást kezdeményezhet. Saját használatú utat az arra jogosultak
használhatják.
15. §. Közúton a ki- és berakodás kivételével személygépkocsival és egyéb
járművel huzamosabb ideig megállni és a közlekedést akadályozni tilos. Minden
szőlőbirtokos köteles területéből annyi teret üresen hagyni, hogy ott legalább
egy személygépkocsival parkolni lehessen. Tehergépkocsi és egyéb szállítást
végző jármű a közúton megállhat a fel- és lerakodáshoz szükséges idő tartamára
akkor, ha a rakodás a kialakított beálló használatával nem végezhető el.
Közterületre nyíló kaput, amely az úton közlekedő járműveket veszélyezteti,
létesíteni nem szabad.
16. §. Az utak megépítése, fenntartási munkáinak elvégeztetése a települési
önkormányzat, mint az út tulajdonosának a kötelessége. Ebben a feladatban a
hegyközség együttműködik az érdekelt önkormányzatokkal. Saját használatú út
fenntartásáról a használók érdekeltségük arányában kötelesek gondoskodni.
Utak, árkok nyomvonalának megváltoztatása, támfalak áthelyezése csak
önkormányzati és hegyközségi engedéllyel lehetséges.
17. §. A szőlőültetvényhez csatlakozó mezsgye, útszakasz és árok állagát óvni
kell, középvonaláig a tulajdonos illetve a területet használó köteles a
gyomtalanítást (kaszálás) szükség szerint, de évente legalább két alkalommal
elvégezni.
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18. §. Az ingatlantulajdonosok a területükön lévő kiszáradt fákat a
balesetvédelmi és egyéb biztonsági szabályok betartása mellett kötelesek
kivágni, valamint a közterületre és a szomszédos területekre átnyúló, vagy a
közlekedés biztonságát, a közlekedő járműveket veszélyeztető fákat, faágakat,
gallyakat levágni, eltávolítani.
19. §. A szőlőtulajdonosok a terület elhatárolását az előírt táj- és
természetvédelmi szabályoknak megfelelően végezhetik. Élő sövény
alkalmazása esetén a megengedett magasság maximum 1,25 méter. Kerítésnek
alkalmazott élő sövény nyírásáról rendszeresen gondoskodni kell.
20. §. Szőlőtulajdonosok a keletkezett hulladékot a kijelölt szemétlerakó helyen
elhelyezett szemétgyűjtőkbe kötelesek elhelyezni. A konténerekbe tilos
elhelyezni nem kommunális jellegű hulladékot (építési törmelék, bútorok,
venyige).
21. §. A hegyközség illetékességi területén tüzet rakni közterületen csak a
kijelölt tűzrakó helyeken, magánterületeken, tűzrakásra alkalmas részen
felügyelet mellett szabad. Tüzet csak úgy szabad rakni, hogy az ne okozzon kárt.
Árokpartok, nagyobb területek tavasszal történő felégetése előtt előzetes
bejelentést kell tenni a helyi önkormányzatnál.
22. §. A hegyközség területén az állattartásra vonatkozó szabályokat az érdekelt
önkormányzatok helyi rendeletben állapítják meg.
23. §. Meglévő támfalakat megszüntetni tilos.
24. §. Az erózió (vízkár) ellen elsősorban a lejtős területeken különös gonddal
kell védekezni az alábbiak szem előtt tartásával:
a.) A szőlőtelepítés módjának, a sor irányának megválasztásával.
b.) Mikroteraszok kialakításával, a meglévő teraszok felhasználásával,
gyepesítéssel.
c.) Megfelelő talajművelő technológiák alkalmazásával.
d.) Vízelvezetők, vízfogók kialakításával.
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Hegyszabályokat sértő cselekmények
25.§. (1) A Nagy-Somlói Borvidék, mint kiemelkedő hírű történelmi borvidék,
társadalmi elismertségének megőrzése, továbbfejlesztése, az idegenforgalom
számára történő kinyílása a hegyközség valamennyi tagjának alapvető érdeke,
egyben kötelessége. Ezért fontos kiemelten a jelen hegyközségi rendszabályok
betartása és betartatása.
(2) Az 2007. évi CLV. törvénnyel módosított 1994. évi CII. tv. 41.§. szerinti
rendtartási ügyekben kizárólag a hegyközség választmánya jár el. A hegybíró a
választmány határozata alapján folytatja le a közigazgatási eljárást és hozza meg
az esetleges szankcionáló határozatokat.
26. §. Ha a hegyközség tagja a termelői tevékenysége során - gondatlanságból
vagy szándékosan - a rendtartás előírásait megszegi, az eljárást von maga után.
A jogsértés ténye a hegyközség tudomására juthat bejelentés alapján, ellenőrzés
alkalmával, vagy a megadott határidő elmulasztása esetén.
27. §. A szabálysértési cselekmény megállapításakor minden esetben tisztázni
kell az elkövető személyét. Felelősségre vonást csak szándékos vagy gondatlan
magatartás miatt lehet alkalmazni. Tekintettel kell lenni a felelősséget kizáró
okokra: pl. cselekvőképesség vagy korlátozott cselekvőképesség.
28. §. A hegyközségi rendtartásban megfogalmazott előírásokat (szabályokat)
megsértőkkel szemben a cselekmény társadalmi veszélyességére tekintettel az
alábbi jogkövetkezmények (szankciók) kerülhetnek alkalmazásra:
(1) figyelmeztetés: abban az esetben, ha az elkövetett cselekmény jelentéktelen
súlyú, vagy a mulasztást időben pótolták,
(2) eltiltás a származás-megjelölés vagy a minőségi kategóriába utaló jelölés
használatától: a hegyközség, vagy a borvidék érdekeit súlyosan sértő magatartás,
borhamisítás, hamis termékjelölés esetén,
(3) pénzbírság kiszabása: ha a szabálysértés súlyosan veszélyezteti a
szőlőtermelők, borászattal foglalkozó hegyközségi tagok érdekeit.
29. §. Nincs helye a felelősségre vonásnak, ha a cselekmény vagy a mulasztás
elkövetése óta egy év eltelt (elévülés), kivéve a hamis termékjelölés és a
borhamisítás esetén.
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30. §. A kiszabott büntetésnek igazodnia kell a cselekmény súlyához,
gyakoriságához, a tag személyi körülményeihez. A választmány az
elmarasztalásokat két évig nyilvántartja, ezen belüli ismételt elkövetés esetén azt
súlyosbító tényezőként veszi figyelembe. Több elkövetett cselekmény
együttesen történő elbírálásakor a súlyosabbra vonatkozó büntetést kell
alkalmazni.
31. §. A büntetés elévülése: a büntetést nem lehet végrehajtani, amennyiben a
kiszabást követően egy év eltelt.

Egyes szabálysértések és a büntetések mértéke
32. §. Az alább felsorolt szabálysértések elkövetője a mindenkori szabálysértési
bírság maximális összegéig pénzbírsággal sújtható a hegyközség
választmányának határozata alapján.
33. §. Aki az épített környezetet megrongálja, a források vizét szennyezi.
34. §. Aki az ültetvényéhez tartozó mezsgyének, útszakasznak, ároknak vagy a
közúthoz tartozó műtárgynak (hídáteresz) a rendszeres karbantartását
elmulasztja és a felszólítás ellenére a munka pénzbeni megváltásáról sem
gondoskodik.
35. §. Aki az esőzések miatti vízkár, erózió elleni védekezést elmulasztja, ezáltal
másnak kárt okoz.
36. §. Aki a közutat megrongálja és az okozott kárt haladéktalanul nem állítja
helyre.
37. §. Aki szőlőkivágási és telepítési engedély megszerzése nélkül végez
szőlőkivágást vagy telepítést, illetőleg megsérti az erre vonatkozó engedélyben
előírt kötelezettségeket (pl. telepítendő fajta, támrendszerre vonatkozó előírás,
telepítés módjára vonatkozó előírás megszegése stb.).
38. §. Aki a szükséges talaj- és növényvédelmi munkákat nem végzi el, illetve a
szőlőt nem műveli meg.
39. §. Aki a növényvédő-szer tárolásával és felhasználásával kapcsolatos
szabályokat megsérti, nem vezet permetezési és vegyszer-felhasználási naplót.
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40. §. Aki a szőlő karantén betegségeinek és kártevőinek bejelentési
kötelezettségét elmulasztja, valamint a metszési nyesedéket határidőig nem
távolítja el.
41. §. Aki a szőlő gyommentesen tartását elmulasztja vagy a környezetvédelmi
technológiát (füvesített sorok) nem megfelelően alkalmazza.
42. §. Aki a szőlő termésbecslését akadályozza vagy zavarja, a szüret
megkezdését meghatározó időpont előtt szüretel, illetőleg a must és a bor
előállítása során olyan cselekményt követ el, amely borhamisításhoz, vagy
hamis bor előállításához vezet.
43. §. Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségét rendszeresen
elmulasztja illetve hamis adatokat szolgáltat a hegyközség részére, vagy
akadályozza bármely hegyközségi szervezet: választmány, hegybíró, hegyőr stb.
munkáját.
44. §. Aki a szőlők őrzésében való együttműködést megtagadja.
45. §. Aki a vadászati tilalmat megszegi.
46. §. Aki a szőlő, must vagy bor származási bizonyítványát vagy a
jogszabályban meghatározott, a hegybíró által kiadandó igazolását nem a
megadott határidőig kérelmezi, az okiratokat csak 5 ezertől 500 ezer Ft-ig
terjedő mulasztási bírság megfizetésével kaphatja meg. A bírság adók módjára
behajtandó köztartozásnak minősül. A beszedett bírság a hegyközséget illeti
meg. A szabálysértési eljárás során a Közigazgatási eljárásokról szóló törvény
(KET) szabályait kell alkalmazni.
47. §. A hegyközség az általa nyújtott szolgáltatásoknak a választmány
határozata alapján megszabott ellenértékére jogosult. A szolgáltatási díjat az
igénybe vevő köteles a hegyközségnek megfizetni.
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Eljárási szabályok
48. §. A hegyközségnél rendtartási ügyekben a választmány az ügy jellegének
megfelelő egyéb bizottsággal együttműködve jár el. Helyszíni ellenőrzések,
bejárások alkalmával a választmány legalább egy tagjának kell jelen lenni.
49. §. A művelési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos közigazgatási
ügyekben az illetékes hegybíró jár el.
50. §. Az ellenőrzések, szemlék lehetnek előre bejelentettek vagy e nélkül
váratlanul megtartottak. Készletfelmérésről vagy bizonylati ellenőrzésről a tagot
a szemlét megelőzően legfeljebb 8 nappal korábban értesíteni kell. A tag az
előre bejelentett ellenőrzés elől csak kivételes esetben térhet ki. Ezt azonban az
ok megjelölésével három napon belül köteles jelezni a hegyközség elnökének.
51. §. A hegyközségi tag ellenőrzésében a választmány tagjaként nem vehet
részt közvetlen családtag, vagy akitől az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható
el.
52. § A rendtartás előírásainak megsértése miatt helyszíni bírság nem
alkalmazható.
53. §. A hegyszabályok megsértése miatti eljárás megindítására bejelentésre, az
ellenőrzés eredményeként, vagy a mulasztás kiderülésekor hivatalból kerülhet
sor. Az eljárás megindításáról az ügyfelet értesíteni kell.
54. §. A rendtartási ügyben indult eljárást fel lehet függeszteni, ha az ügy érdemi
eldöntése valamely kérdés előzetes elbírálásától függ, amely más (nem
hegyközségi) szerv hatáskörébe tartozik. Az eljárás felfüggesztése az elévülési
időt megszakítja.
55. §. A rendtartási ügyekkel kapcsolatos eljárásban a Közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket)
rendelkezéseit kell alkalmazni.
56. §. A hegyközség közigazgatási ügyben hozott határozata ellen a
rendelkezésre álló törvényes határidőn belül a Hegyközségek Nemzeti
Tanácsához lehet fellebbezni. A fellebbezést a Nagy-Somlói Borvidék
Hegyközségénél kell benyújtani.
57. (1) A jogsértő testületi határozat felülvizsgálatát a hegyközségi szervezet
bármely tagja kérheti a bíróságtól.
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(2) 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 foglalt, s erről a tagot valamint a határozatot
hozó testületet írásban értesíti.
(3) 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, a bíróság azonban a határozat
végrehajtását felfüggesztheti.
58. §. A jelen Rendtartásban nem szabályozott kérdésekben A hegyközségekről
szóló többször módosított 1994. évi CII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Záró rendelkezések
59. §. A Rendtartást
a Nagy-Somlói Borvidék Hegyközségének
Somlóvásárhelyen 2008. február 25-én tartott közgyűlése a KGY-17/2008.
(II.25.) sz. határozatával elfogadta, ezzel a Somló hegyi Közös Rendtartás,
valamint a Sághegy-Kissomlyói Hegyközség Rendtartása hatályát veszti.
Amennyiben a közgyűlést követő időben felsőbb jogszabályi rendelkezés miatt a
Rendtartásban előírtak azzal ellentételessé válnak, a Rendtartás előírásait az új
szabályozásnak megfelelően kell alkalmazni, majd a következő közgyűlésen a
Rendtartást annak megfelelően kell módosítani.
A Nagy-Somlói Borvidék Hegyközsége Rendtartásának módosítását a
Hegyközség Választmánya a KGY-2011/12. (VII.04.) sz. határozatával
megállapította.
Somlóvásárhely, 2011. május 24.

Andrónyi László s.k.
elnök

Györgykovács Imre s.k.
hitelesítő

Tokolics Attiláné s.k.
jkv.vezető

Ellenjegyezte:

Dr. Ábrahám István s.k.
ügyvéd

Bogdán Jenő s.k.
hitelesítő
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I.

sz. melléklet

A Somlói Védett Eredetű Borok Szabályzata (12/2006. (II.3.) FVM rendelet)
A KGY-2010/7. (VII.16.) sz. közgyűlési határozattal a rendelet 7. pontjában
szereplő 5000 Ft/minta vizsgálati díjat 3000 Ft-ra mérsékli mintánként.

II.

sz. melléklet

Nagy-Somlói Borvidék 2009/2010. évre szóló Borvidéki terve
Nagy-Somlói Borvidék 2010/2011. évre szóló Borvidéki terve
Nagy-Somlói Borvidék 2011/2012. évre szóló Borvidéki terve

