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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 Pécsi Borvidék Hegyközségi Tanácsa 2013.évben.
A Pécsi Hegyközségi Tanács hegyközségei:
14-01 Pécs Vidéke Hegyközség
14-05 Szederkény Hegyközség
I.
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1./ A rendtartás célja: a szőlőtermesztésre és borgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok
figyelembe vételével szakmai szabályrendszer létrehozása és működtetése.
2./ A rendtartás területi hatálya: a Pécsi Hegyközségi Tanácsához tartozó hegyközségek
tagjai által használt szőlőterületek.
3./ A rendtartás személyi hatálya: a Pécsi Borvidék Hegyközségi Tanácsához tartozó
hegyközségekre, oda tartozó tagokra terjed ki.
4./ A rendtartási ügyekben eljáró testület: a Pécsi Borvidék Hegyközségi Tanácsának
Tanácsülése.
II.
A HEGYRENDÉSZET ÉS A GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAI
1. A szőlőtelepítés-kivágás szabályozása
a./ A Hegyközség a szőlőtelepítés és szőlőkivágás során az.2004. évi XVIII. törvény, a
továbbiakban "Bortörvény" szerint köteles eljárni.
b./ A borvidék területén ajánlott az ernyő művelésmód, valamint az alacsony ,
középmagas illetve magaskordon-művelés.
c./ A borvidéken telepítendő ültetvény tőkeszáma nem lehet kevesebb 3.400 db/ha.
Törekedni kell a tőketerhelés csökkentésére, előnyben kell részesíteni a 4000 db/ha
tőkeszám feletti telepítéseket
d./ A borvidéken a Bortörvény alapján a következő szőlőfajták és azok klónjai
telepíthetők :
Fehér borszőlő fajták: Chardonnay, Cirfandli, Hárslevelű, Juhfark, Királyleányka, Olasz rizling,
Pinot blanc, Rajnai rizling, Sauvignon blanc, Szürkebarát, Zöldveltelini, Cserszegi fűszeres,
Csomorika, Furmint, Irsai Olivér, Ottonel Muskotály, Rizlingszilváni, Tramini, Zengő, Zenit
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Vörös borszőlő fajták: Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Kékfrankos, Portugieser, Merlot, Pinot
noir, Blauburger, Kadarka, Rubintos, Zweigelt, Néró , Syrah

Kísérleti szőlőfajták: Kutató, - oktató intézményekben, illetve a növénytermesztési hatóság
és a Szőlőfajta Használati Bizottság hozzájárulásával telepített és vizsgálatba vont szőlő.
e./ Szőlő telepítése csak olyan területre történhet, amely szerepel a szőlő termőhelyi
kataszter nyilvántartásban. Új terület minősítési szándéka előtt a termelő köteles kikérni a
hegyközség javaslatát. Erről a Hegyközségi Tanácsot is informálni kell.
2./ A szőlőtermesztés szabályozása:
a./ A hektáronkénti megtermelhető szőlő- és bormennyiség a Bortörvényben leírtaknak
megfelelően maximalizálható. A szőlőtermesztés és borászat előírásait a 2012.01.01től érvényben levő termékleírások tartalmazzák.
b./ A tőkehiányok pótlására csak szőlőoltvány használható fel.
3./ A borgazdálkodás szabályozása
a./ A meghatározott termőhelyen termelt OEM borok előállításához szüretelt szőlő
esetében a Származási Bizonyítvány csak az illetékes hegyközség által a szüret
színhelyén mért szőlő cukorfok, és az azt követő súlymegállapítás alapján adható ki.
A szüret előtt hét nappal a hegyközségi tagnak igényét a minősítésre az illetékes
hegyközségnél kell bejelentenie.
b./ Minden "Pécsi" megnevezésű bor vagy szőlőből származó más termék csak
származási igazolással kerülhet forgalomba. Ezzel kapcsolatosan a Pécsi Borvidék
Hegyközségi Tanácsa a borvidéki hegyközségekkel közösen jogot formál arra, hogy
az ország egész területén az illetékes hatóságokkal együttműködve ellenőrizhesse és
ellenőrizze is a bor és a szőlőből készült más termék eredetét, minőségét.
c./ Rendkívüli évjárat esetén a Hegyközségi Tanács meghatározhatja fajtára, ill. területre
vonatkozóan a must és bor savtartalmának növelését.
RENDTARTÁS MEGSZEGÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI
A Hegyközségi Tanács ellenőrzi a hegyszabályok betartását.
1./ Tagokkal szemben:
- Az ellenőrzés eredményeként határozattal megállapítja a szabályszegés tényét, a
tagot kötelezi a jogellenes állapot megszüntetésére, illetve meghatározott cselekvés
teljesítésére, valamitől való tartózkodásra, vagy a pénzbírságra,
- A kiszabható pénzbírság felső határa: 100.000,-Ft
- a bort hamisító vagy hamis termékjelölést alkalmazó tag határozattal eltiltható a
származás megnevezésétől, illetve minőség megjelölés alkalmazásától,
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- aki nem hegyközségi tagként vét a Rendtartás szabályai ellen, fel kell szólítani a
jogellenes állapot megszűntetésére, vagy a Rendtartás szerinti cselekvésre. A
felszólítás eredménytelensége esetén, bíróságtól kérhető a Rendtartásba ütköző
cselekményt elkövető személynek a felszólításnak megfelelő kötelezése.
3./ Közös eljárási szabályok
a./ A jelen Rendtartásban leírt eljárások során az eljáró testület, illetve tisztségviselő a.
2004. évi CXL. Törvény rendelkezéseit megfelelően alkalmazni köteles.
b./ a Pécsi Borvidék Hegyközségi Tanács Rendtartás szabályainak hegyközségekben történő
betartásáért a hegyközség elnöke, a küldöttek és a hegybírók felelősek.
IV.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. 1. A Pécsi Borvidéki Rendtartást hirdetményi úton közzé kell tenni, valamennyi érintett
Hegyközségeknél az iroda hirdető tábláján ki kell függeszteni, a Pécsi Borvidék honlapján
meg kell jeleníteni. A Rendtartás a hirdetményként való közzététel napját követő
harmincadik napon lép hatályba.

A Pécsi Borvidék Rendtartása mellékletei, amelyek a Rendtartás részét képezik, ezekkel együtt
érvényesek:
1. sz. melléklet: A Pécsi Borvidék szerkezet-átalakítási és átállási terve a 2012/2013
borpiaci évre.

Jelen Rendtartást a Pécsi Borvidék Hegyközségi Tanács közgyűlése 2013. év január 11
napján tartott közgyűlésén: I/2013 számú határozatával fogadta el.
Kelt, Pécs, 2013. év január 11.. napján

Hárs Tibor
Elnök
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