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A NESZMÉLYI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGI TANÁCSA

RENDTARTÁS
A Neszmélyi Borvidék Hegyközségi Tanácsa a - mindenkori szőlőtermesztésről és
borgazdálkodásról szóló érvényes európai uniós és magyar törvények értelmében borvidéken működő hegyközségek szakmai tevékenységének harmonizálására, valamint az
eljárási szabályok közzététele céljából az alábbi Rendtartást hozta meg.
A Rendtartás kiterjed a Neszmélyi Borvidék területén található hegyközségekre
• Ászári Körzet Hegyközsége
• Tata és Környéke Hegyközség
• Neszmélyi Hegyközség
I.
A HEGYRENDÉSZET ÉS A GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAI
1.

A hegyközségek tagjai szőlőtermesztési és borgazdálkodási tevékenységüket a
mindenkor érvényben lévő európai uniós és magyar ágazati jogszabályok alapján
kötelesek végezni.

2.

A szőlőkataszter és fajtakör módosításának eljárási szabálya.
a) A szőlőkataszter hegyközségi és borvidéki szintű változtatása esetén az érintett
hegyközség választmányának és a Hegyközségi Tanács közgyűlésének egyező
állásfoglalása szükséges.
b) A fajtakör borvidéki szintű változásához a Hegyközségi Tanács közgyűlésének
javaslata szükséges.

3.

A szőlőtermesztés szabályozása:
a. A borvidék területén ajánlott az ernyő művelésmód, valamint az alacsony,
illetve a középmagas kordonművelés, de tiltó rendelkezés nem foganatosított.
b. A borvidéken telepítendő ültetvény tenyészterülete a 3 m2-t ne haladja meg.
c. A borvidéken a következő szőlőfajták és azok klónjai telepíthetők és
termelhetők:
Engedélyezett fajták:
Chardonnay, Olasz rizling, Sauvignon blanc, Szürkebarát, Cserszegi fűszeres,
Irsai Olivér, Fűszeres tramini, Királyleányka,Leányka, Rizlingszilváni, Ezerjó,
Rajnai rizling, Ottonel muskotály, Hárslevelű, Sárga muskotály, Pinot blanc,
Juhfark, Zenit,Zöld veltelíni
Cabernet sauvignon, Pinot noir, Merlot, Kékfrankos, Cabernet franc,Zweigelt
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Ideiglenesen engedélyezett fajták:
Ezerfürtű, Zalagyöngye, Zengő, Csabagyöngye
4. A borgazdálkodás szabályozása:
a.

A Neszmélyi Borvidéken meghatározott termőhelyről származó bort csak a Neszmélyi oltalom
alatt álló védett eredetű bor termékleírása, (1 sz. melléklet) valamint a Dunántúl oltalom alatt álló
földrajzi jelzésű termékek termékleírása ( 2 sz. melléklet ), szerint lehet készíteni.

b.

A fajtanévvel forgalomba kerülő borok készítését a borvidék a törvényi előírásokon kívül nem
szabályozza.

5. Az ellenőrzés szabályai.
a. A borvidék hegyközségei a hegyközségi tagok kötelező adatszolgáltatása alapján, az ide vonatkozó
jogszabályi előírás szerinti bontásban és időben kötelesek adatot szolgáltatni a Hegyközségi
Tanácsnak.
b. A H. T. a kapott adatokat rendszerezi és összegzi, majd a borvidéket érintően azokat a Hegyközségek
Nemzeti Tanácsához továbbítja a jogszabályban meghatározott határnapon belül.
c. A hegyközségek az elfogadást, illetve a módosítást követően Rendtartásukat hatálybalépés előtt
kötelesek a Neszmélyi Borvidék. H.egyközségi Tanácsának megküldeni szakmai felülvizsgálatra.
II.
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEK
1. A rendtartás megszegésével kapcsolatos eljárás:
a.) Szándékos vagy gondatlan magatartásnál felelősségre vonást kell alkalmazni.
b.) A cselekmény megszüntetésére, a mulasztásra minden esetben írásban kell felszólítani a tagot,
határidő megjelölésével, a következményekre való felhívással.
c.) A Rendtartás megszegésével kapcsolatos eljárás az elnökség hatáskörébe tartozik.
d.) A Rendtartás megszegése esetén az alábbi büntetéseket és intézkedéseket alkalmazhatók:
• Figyelmeztetés (írásos elmarasztalás).
• Felszólítás (valamilyen cselekmény elvégzésére, vagy elhagyására).
• Pénzbírság (a mindenkori szabálysértési bírság maximumának összegéig).
• Eltiltás a termőhelyre utaló termékjelzés használatától.
e.) Jogsértő területi határozat felülvizsgálatát a hegyközségi szervezet bármely tagja kérheti a bíróságtól.
f.) A Hegyközségi Tanács Titkára a Borvidéki Rendtartás szabályainak betartását folyamatosan
figyelemmel kíséri és tapasztalatairól a Tanácsülést évente egyszer, tájékoztatja.
.
2. Közös eljárási szabályok:
a.) A jelen Rendtartásban leírt eljárások során az eljáró testület, illetve tisztségviselő a módosított 2004.
évi CXL törvény rendelkezéseit megfelelően alkalmazni köteles.

b.) A Borvidéki Rendtartás szabályainak hegyközségben történő betartásáért és betartatásáért a
Hegyközség elnöke, a küldött és a hegybírók felelősek.
III.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Jelen Rendtartást hirdetményi úton, valamint a helyben szokásos más alkalmas módon is közzé kell
tenni, továbbá a tagoknak meg kell küldeni. A közzététellel egyidejűleg a Rendtartást meg kell küldeni a
mezőgazdasági igazgatási szervnek is. A Rendtartás a hirdetményként való közzététel napját követő
harmincadik napon lép hatályba.
2. A Hegyközségi Tanács Rendtartását a Neszmélyi Borvidék Hegyközségi Tanácsának Közgyűlése a
2012.04.04 -én tartott ülésén hozott 6/2012 számú közgyűlési határozatával fogadta el.
Neszmély, 2012.04.04

…………………………………
Kamocsay Ákos
elnök

1. sz. melléklet.
Neszmélyi oltalom alatt álló védett eredetű bor termékleírása
2. sz. melléklet
Dunántúl oltalom alatt álló földrajzi jelzésű termékek termékleírása
3. sz. melléklet
Az aktuális gazdasági évnek megfelelő elfogadott Borvidéki szerkezetátalakítási és átállási terv.

