PANNONHALMI BORVIDÉK
HEGYKÖZSÉGE

RENDTARTÁSA

Hatályba lépett a közgyűlés által elfogadott 2 /2008. (IV.4.) számú KGy. határozat
kihirdetésének időpontjával.
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BEVEZETŐ
A hegyközség céljainak megvalósítása megköveteli a működési mechanizmusának írásbeli
szabályozását is.
A működés folyamatossága, eredményessége és a hegyközség termékeinek védelme
érdekében olyan hegyközségi rendtartás megalkotása és betartása szükséges, amely
figyelembe veszi a tevékenységet szabályozó rendelkezéseket. Ugyanakkor a tevékenységi
területi határain belül képviseli a hegyközség tagjainak érdekeit, vagy is termékeik védelmét.
Ezt hivatott szolgálni ez a rendtartás, amely magába foglalja a szőlészeti- borászati szakmai
szabályokat, valamint ezek megsértése esetére kilátásba helyezett szankciókat, a rendtartás
szabályait is. Ehhez még a hegyközség testületi szervezeteinek, tisztségviselőinek a vállalt
feladatok végrehajtására és a hegyközség minden tagjának az egyéni érdekét is szolgáló
közös feladatok, szabályok betartására kell törekedni.
A rendtartás hatálya kiterjed a hegyközség működési területére mely a Pannonhalmi
Borvidék területén lévő települések (Nyalka, Pázmándfalu, Győrság, Pannonhalma, Ravazd,
Écs, Nyúl, Győrújbarát, Győr-Ménfőcsanak, Tényő, Felpéc, Kajárpéc és Győrszemere)
közigazgatásilag meghatározott területein, szőlőtermeléssel, - árutermelő szőlő- borászattal,
szőlő-és borkereskedéssel foglakozókra.
A Pannonhalmi Borvidék Hegyközsége a jó hírnevének megőrzése és öregbítése legyen közös
feladat, közös együttmunkálkodás szolgáljon a hegyközség tagjai javára.
********

-31.) A hegyrendészet és gazdálkodás szabályai
1.1) A hegyközség területéhez tartozó utak, árkok karbantartása:
A hegyközség tagjai szőlőterületeik közvetlen környezetében lévő utak, árkok, műtárgyak,
kerítések, átereszek, víznyelők, víztárolók stb. karbantartását kötelesek elvégezni, vagy
elvégeztetni.
Ezt a kötelezettséget területi arányosan, közmunka formájában kell megvalósítani. A
hegyközség közgyűlése által megállapított minőségben és időtartammal kell teljesíteni.
1.2.) A szőlőültetvényekben és környezetükben végzendő feladatok:
A hegyközség a szőlőterületek gyommentességének, környezeti tisztaságának,
talajvédelmének kiemelt fontosságot tulajdonít. Ennek érdekében a hegyközség tagjai
kötelesek a szőlőültetvényeiket és annak környezetét gyommentesen tartani. A
szőlőültetvények környezetében meg kell akadályozni a szemétlerakást. Az esetleges
szőlőültetvény kivágása esetén keletkezett támrendszer maradványt, tuskók, oszlopok,
karók, huzalok eltávolítása kötelező.
1.3. Erózió megakadályozása:
A domborzati viszonyok adottsága miatt az erózió megakadályozása kötelező. Ügyelni
kell a szőlőültetvények telepítésénél, hogy a lejtőre merőlegesen (harántosan) kell az
ültetvény sorait telepíteni. Ahol a domborzati viszonyok megkívánják teraszos művelést
kell alkalmazni, illetve a termőtalaj borítottságáról kell gondoskodni. A vízmosásokat meg
kell szüntetni, ennek megoldása érdekében az árkolás, a sáncolás, a gyepesítés és
védőfasor, élő sövény létesítése egyaránt megoldható.
1.4.) A telepítésekkel összefüggő szabályozás:
A szőlőtermelés és a borászati tevékenység a mindenkor érvényes magyar és az Európai
Uniós törvények és jogszabályok szerint kell hogy történjen. A hegyközség rendelkezései
és intézkedései, összhangban legyenek az Európai Unió szőlészeti és borászati,és
forgalomba hozatali törvénykezéseivel és jogharmonizációjával.
2.) A szőlőtermesztés
2.1.) Szőlő termőhelyi kataszter:
a.) A szőlő termőhelyi katasztere a termőhelyek egységes nyilvántartási rendszere a szőlő
termesztésére való alkalmasság szempontjából ökológiailag minősített, osztályozott
létrehozott határrészek nyilvántartása külterületi átnézeti térképen és adatlapokon.
b.) A térképeken a környezeti tényezők alapján értékelt területeket (ökotopok)
behatárolják és azonosító kódszámmal, valamint osztályjelöléssel látják el.
c.) A szőlő termőhelyi kataszterét a Kormány által kijelölt szervezet vezeti. A kiegészítő,
vagy módosító termőhely vizsgálatokat az érvényben lévő idevonatkozó jogszabályok
szerint kell végezni.
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d.) Szőlőültetvény termőhelyi kataszterrel a hegyközségnek rendelkeznie kell, egyben
meg kell küldeni a működési területen lévő helyi önkormányzatok jegyzőjének, és azt
a helyben szokásos módon közzé kell tenni
e.) A települési önkormányzat köteles bejelenteni az FVM Hivatalának a termőhelyi
kataszter a település rendezési terve a szőlő termőhelyi kataszterébe nyilvántartott
terület beépítésre szánt területként határozza meg. A hegyközség egyetértésével és
kezdeményezésére a területet törli a kataszteri nyilvántartásból és ezt közli a helyi
önkormányzat jegyzőjével is és a változás közzététel céljából.
f.) A szőlő termőhelyi kataszterébe tartozó terület a kataszteri osztályozás szerint:
1.) I osztályú, szőlőtermesztésre kiváló adottságú,
2.) II. osztályú 1. szőlőtermesztésre kedvező adottságú,
2. szőlőtermesztésre alkalmas,
terület lehet.
g.) Az osztályban sorolt területeken erdő, vagy gyümölcsös csak a hegyközség előzetes
hozzájárulásával telepíthető.
2.2.) Telepíthető fajták:
a.) Borkészítés céljára szolgáló árutermő szőlőültetvény létesítésére és pótlására a
fennálló jogszabályokkal összhangban az alábbiakban meghatározott az adott
területen ajánlott és engedélyezett, illetve ideiglenesen engedélyezett szőlőfajták
használhatók fel, mely összhangban van a Pannonhalmi Borvidék Hegyközsége által
meghatározott telepíthető fajta listájával.
b.)
1.) Telepítésre ajánlott fajták:
Fehérborszőlő fajták:
Fajta kódja Fajta neve
00600
Chardonnay
01000
Cserszegi fűszeres
02400
Királyleányka
03800
Olasz rizling és klónjai
05500
Tramini Kt.2 (II)
04500
Rajnai rizling = Riesling
04600
Rizlingszilváni = Müller Thurgau
04900
Sauvignon Kt.10 = Sauvignon blanc
05200
Szürkebarát = Pinot gris
05800
Zefír
01800
Irsai Olivér
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Vörösborszőlő fajták:
30400
Cabernet sauvignon
30800
Kékfrankos
31400
Merlot Kt.9.
31600
Pinot noir
31800
Syrah
32000
Zweigelt
30300
Cabernet franc
31900
Turán
2.) Engedélyezett fajták:
Fehérborszőlő fajták:
01400
Ezerjó
02000
Juhfark
04000
Ottonel muskotály
06400
Zöld veltelini
03300
Leányka
01500
Furmint
04200
Pinot blanc = ( fehér burgondi)
01700
Hársleveű
3.) Ideiglenesen engedélyezett fajták:
Fehérborszőlő fajták:
00700
Chasselas = saszla
04400
Pozsonyi fehér
05700
Zala gyöngye
01300
Ezerfürtű
2.3.) Szőlőtelepítés:
A telepítést kezdeményezőnek (rendelkeznie kell telepítési joggal) minden esetben
kérelmet kell előterjesztenie a hegyközség hegybírójához, aki engedélyeztetés
végett a kérelmet továbbítja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.
A házi kerti szőlőtelepítésre bármely ajánlott, engedélyezett, vagy ideiglenesen
engedélyezett fajta szaporítóanyag felhasználható
Direkttermő fajtákkal szőlőt telepíteni, illetve meglévő szőlőt pótolni, felújítani,
vagy újratelepíteni tilos E fajták terméséből készült bor nem hozható forgalomba.
2.4.) Telepítés és kivágás:
Árutermelő törzs és kísérleti szőlőt telepíteni, illetve kivágni csak a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal engedélyével lehet.
Az engedély iránti kérelmet a hegyközség működési területén a hegyközségi
hegybíróhoz kell benyújtani, aki az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
támogatási szervéhez, 8 napon belül javaslatával megküldi.
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a.) a növény - egészségügyi talajvédelmi hatóság,
b.) belterületi, mezőgazdasági művelés alatt álló földrészletre történő telepítés
esetén az építésügyi hatóság,
c.) természetvédelmi oltalom alatt álló termőföldre történő telepítés esetén a
természetvédelmi hatóság,
d.) törzsültetvény és kísérleti ültetvény esetén az OMMI.,
A
hegybíró
a
telepítés
illetve
kivágás
köteles
bejelenteni:
- a területileg illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Földművelésügyi Igazgatósághoz: 9021 Győr,Jókai u. 12.
- Földmérési és Távérzékelési Intézet illetékes hivatalához .
e.) A szőlőültetvény kivágását csak kivágási engedély kérelem beadásával
kezdeményezhető, amely a hegyközség hegybírójának kell benyújtani. Az
engedély a kivágás pontos idejét, illetve, időtartamát is szabályozza. A
kivágott szőlő helyére a vegetációs idő leteltével, vagy az új vegetáció
beindulása előtt, új szőlőültetvény telepíthető megfelelő talaj előkészítés és
tápanyag visszapótlás alkalmazásával.
f.) Európai szőlőfajta saját gyökerű szaporítóanyagával való telepítés és pótlás
kizárólag homoktalajra engedélyezhető, ezen talaj tulajdonságait a növényegészségügyi és talajvédelmi állomás szakvéleményével kell igazolni.
g.) Magyarországon az 1996. május 1. óta eltelt időszak alatt engedéllyel végzett
ültetvény kivágások alapján újratelepítési jog áll fenn. A kivágási engedéllyel
rendelkező termelő újratelepítési jogát a kivágástól számított 15 borpiaci év
(augusztus 31.) végéig jogosult felhasználni.
h.) Az ezen időszak alatt fel nem használt újratelepítési jogok országos
nyilvántartás részét képezik.
2.5.) A szőlő ültetvény katasztere:
a.) A szőlő ültetvény kataszter valamennyi árutermelő szőlő tekintetében
tartalmazza az ültetvények azonosító adatait (település, helyrajzi szám,
területnagyság).
b.) Az ültetvény használójának azonosító adatait (név, lakcím/székhely,
adószám/adóazonosító jel, hegyközségi kódszám), az MVH által adott
regisztrációs számát, valamint a mezőgazdaságilag hasznosított földterület
nagyságát.
c.) Az ültevény kataszter az árutermelő szőlőre vonatkozóan tartalmazza az
ültetvény alábbi jellemzőit:
1. jelleg
2. telepítési jellemzők,
3. fekvés, kitettség,
4. térállás, sor és tőtávolság,
5. öntözőberendezés használata,
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7. támaszrendszer,
8. telepítés ideje,
9. fajtahasználat,
10. alanyhasználat,
11. termőképesség.
d.) Az adatokban beállt változásokat a szőlőtermelő minden borpiaci év végéig
köteles a hegybírónak jelenteni.
e.) A kataszter adattartalma statisztikai adatként felhasználható egyénileg nem
azonosítható módon.
f.) A szőlőültetvény kataszterét a hegybíró vezeti.
2.6.) A művelésre vonatkozó előírások:
a.) A szőlő ültevény használója köteles az ültetvényt rendeltetésének
megfelelően művelni.
b.) Az ültetvények nevelését, ápolását, a talajerő-gazdálkodását, a kártevők
és kórokozók elleni védelmet környezet – és természetkímélő módon a
természet és talajvédelemre vonatkozó szabályok
előírásaira
figyelemmel kell lennie.
c.) A 2003. évi LXXVII. 44. § alapján a hegybíró a műveletlenül hagyott
szőlő használóját, tulajdonosát – megfelelő határidő hagyásával
felszólítja – majd 8 napon belül tájékoztatja az illetékes körzeti
földhivatalt további megtétele végett.
2.7.) A tőketerhelés:
a.) A tőkénkénti meghagyott világos rügyek számát a termelő piaci szándéka
szerint és a művelésmódból eredően szükségszerűségeknek megfelelően kell
évente meghatározni. Ez azonban bár mely művelési mód esetén sem
haladhatja meg a 8 világos rügy/ m2 értéket. A termelési célok eléréséhez
szükséges termésmennyiség beállítását a vegetációs szakaszban évente
legalább 2 időpontban elvégzett fürtszabályozással kell megvalósítani.
b.) Minőségi bor – ha a borvidék rendtartása másként nem rendelkezik- 100 hl/ha
bor hozamú ültetvényről származhat, kivéve, ha az utolsó 5 év átlagában
borvidék termésátlaga ezt meghaladta és a borvidék rendtartása ezt
szabályozta.
2.8.) Tenyészterület:
A hegyközség területén a tenyészterület 3 m2-ig javasolt. A szőlőtermesztéssel
korábban is hasznosított területek előnyt élveznek amennyiben a termesztési
tapasztalatok fellelhetők és kedvezően értékelhetők. A telepítendő területnek
alkalmasnak kell lennie a szőlősorok Észak-Déli irányultságának, Kivételek a
lejtős területek (7 % lejtő felett) ahol a rétegvonalas telepítés elfogadható ( lejtőre
merőleges).
Az elmúlt 15 év valamelyikében 30 % -nál nagyobb mértékű tőkepusztulást okozó
téli fagy kárt szenvedett területekre telepítési engedély nem adható ki.
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A telepítést előkészítő munkák során talajvizsgálatot kell végezni és azt hitelt
érdemlő módon kell igazolni. Ez a szakszerűség a hatékony termőképesség,
valamint a hosszú élettartamú szőlőültetvény megalapozásához szükséges.
2.10.) A szőlőtermesztéssel összefüggő szabályozás:
a.) A termőfelület kialakításában, a tőketerhelés alkalmazásában, a hatékony
növényvédelem elősegítésében, valamint a termés betakarítás könnyítésében
fontos szerepe van a tőketerhelés megválasztásának.
b.) Ez a sor és tőtávolság – tenyészterület- az optimálisan elvárható hozam
függvényében és a kézimunka ráfordítás hatékonyságának előmozdítása
érdekében kell megvalósítani. Napjainkban alkalmazott agrotechnikának,
fitotechnikának leginkább megfelelő kordonos művelést kell kialakítani a
szőlőültetvény létesítése területén.
c.) Ültetvény méret az árutermelő szőlőültetvények során, a terület kitűzését az
alkalmazott térállásnak megfelelően, oly módon kell megoldani, hogy a terület
gépi művelése a szomszédos területek igénybevétele nélkül megoldható
legyen, kivétel a közös használatú utak, melyek a terület megközelítését teszik
lehetővé.
d.) A térállás a szőlőtőkék térbeli elhelyezése a telepítendő terület adottságainak
figyelembe vételével kerül meghatározásra:
1. a szőlősorok távolsága maximum 3 méter,
2. a szőlőtőkék távolsága maximum 1 méter,
3. a tőkehelyek száma nem lehet kevesebb, mint 3300 db/ha.
e.) A hegyközség területén javasolt művelésmódok:
1. MOSER (javított MOSER),
2. ernyőművelés,
3. Sylvoz,
4. Középmagas kordon,
5. valamint az összes alacsony és hagyományos művelésmód, ha a
technológiai feltételek és a szakmai hozzáértés biztosított.
- A növényápolás, vagyis a tápanyaggal való ellátottság a folyamatos, kedvező
termésmennyiség feltétele. A tápanyag visszapótlás milyenségét mindenkor, az
okszerűség szellemében és környezetvédelem érdekében kell elvégezni. A
tőállomány fenntartása érdekében a tőkepótlást módszeresen és folyamatosan el
kell végezni. Csak az egészséges, hiánymentes, ültetvénytől várhatunk kedvező
terméshozamot. Itt a fajtaazonosság, az együttes érési idő figyelembe vétele a fő
szempont.
- Tekintettel a vadállomány meglétére, a hegyközség területén lévő szőlők is mint
élettér és átvonulási terület vehetők számításba. Ezért a szőlőben való vadászatnál
a vadászati időszakon túl , munkák végzése miatt a vadászat veszélyessége
fokozott. Csak vadászati szabályok szigorú betartása, valamint a hegyközség
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esetleges balesetek csak törvényi előírások szigorú betartásával kerülhetők el.
A vadászat korlátozása az évente július 1-től november l-ig tart!
A szüret időpontja minden évben – az éghajlati és időjárási tényezők adott évben
való figyelemmel kisérésével – augusztus 15 és október 30 közötti időszakban
állapítható meg.
3. ) A termőhelyi védőár meghatározása:
a.) A termőhelyi védőárat a szőlő fajtánként és minőségi kategóriánként a
választmány dönthet a hegyközségi szüret megkezdése előtt. A felvásárlási
védőár kialakításánál a felvásárlási lehetőségek és kondiciók, a kereskedők
által nyilvánosságra hozott felvásárlási árak függvényében lehet meghozni, a
mindenkori piaci lehetőségekre figyelemmel.
A felvásárlási védőár megállapításának szükségességére a hegybíró tesz
javaslatot a hegyközség választmányár, mely testület dönt a szőlő felvásárlási
ár meghatározásának szükségességéről.
b.) Amennyiben a hegyközség választmánya szükségesnek tartja a felvásárlási
védőár megállapítását az a szüret előtt augusztus 15-ig kell megtennie.
c.) Analóg a boreladás védőárát is meghatározhatja a hegyközség választmánya
fajtánként és minőségi kategóriánként, fehérbor esetén december 10-i
határidővel.
d.) Amennyiben a hegyközség védőárat állapít meg, a védőár betartását
ellenőrizni kell amely az adatszolgáltatáson keresztül történik. Az a tag aki a
megállapított időszak védőára alatt értékesít terméket az eladási ár és a
kialakított védőár között különbséget köteles a hegyközségnek megfizetni.
Ezen kötelezettség végrehajtásáért a hegybíró a felelős.
e.) A hegyközség működési területén a választmány anyagi lehetőségeihez képest
gondoskodhat az ültetvények őrzéséről. Különösen a szüret idején való
rendszeres és hatékony megőrzés
érdekében a hegyközségi tagok
kötelezettségét is figyelembe lehet , illetve kell venni. Ezért az őrzés
megszervezését megelőzően területarányos járulék szedése a célravezető és
igazságos megoldás.
f.) Így a hegyközség területén amennyiben szükségét látja a választmány és azt
megszervezi akkor hektáronként a 8 óra őrszolgálat látszik szükségesnek
megszervezni. Az őrzésre való beosztást a hegyközségi tagok sorrendisége
szerint a hegybíró szervezi meg, a végrehajtásról a hegybíró a választmánynak,
illetve a közgyűlésnek ad számot.
4.)A borgazdálkodással összefüggő feladatok:
a.) Ahhoz, hogy a hegyközség a borvidéken előírt minőség és eredetvédelemi
funkcióját maradéktalanul megtartsa, szükség van arra, hogy megfelelő adatok
álljanak rendelkezésre a hegyközségi tagok tevékenységéről.
b.) A termék származását csak úgy lehet garantálni, ha az előállítás minden fázisát
nyomon lehet követni. Tudni kell, hogy mi történik a leszüretelt szőlővel, azt
saját felhasználásra dolgozza fel a tag, illetve azt ki vásárolja fel, illetve a
termelőtől megvásárolt bor melyik feldolgozó üzemhez, vagy forgalmazóhoz
kerül és történik vele.
c.) Nem csak a származás, de a minőség szempontjából sem közömbös, hogy egy
adott mennyiségű szőlő hol jelenik meg borként és milyen mennyiségben.

-10d.) Ezért úgy a termelőnek, mint a feldolgozónak (felvásárlónak, forgalomba
hozónak) egyaránt valósághűen dokumentálni kell a tevékenységét.
e.) A hegyközség tagjainak szőlőterületéről, a bortárolásra alkalmas eszközeiről,
tárolóterületéről nyilvántartást kell vezetnie. Ezeket az adatokat fajtánként, és
feldolgozási fokonként kell tartalmaznia a termelésre és forgalmazásra
vonatkozó adatokat.
5.) A must cukortartalmának (a bor alkohol tartalom) kialakítása:
A természetes alkohol tartalom növelése érdekében a must cukorfokának
átszámítását a várható alkoholtartalom függvényében kell számolni.
A mustjavítás a minőségi kategória megváltozását nem eredményezheti.
Édesített bor esetén a bor összes alkoholtartalma legfeljebb 2,0
térfogatszázalékkal lehet magasabb, mint édesítés előtt.
A meghatározott természetes alkoholtartalom kiegészítését a hegyközség
hegybírójának írásban be kell jelenteni az idevonatkozó jogszabályi előírások
alapján.
6.) A must és bor savtartalmának meghatározása:
A must és bor savtartalmának növelését a hegyközség választmánya határozza
meg.
A savtartalom növelését a tagnak a szüret időszak utolsó napjáig be kell
jelenteni a hegybírónál.
7. ) Származási bizonyitvány:
A származási bizonyítvány (szőlő és bor) vonatkozásában csak számítógéppel az
un. HEGYIR programban meghatározottak szerinti alakzatban , formátumban és
tartalommal szigorúan számozott sorszámozott hologramos jelzettel ellátott biankó
papíron lehet kiadni az eladó a felvásárlót, a hegyközség irattárát megillető
példányban.
7.1.) A közreműködés rendje és a származási bizonyítvány kiadása:
a.) A származási bizonyítványt csak a jogszabályilag előírt feltételek alapján a tag
kérelmére lehet kiadni, hegyközségi tagnak díjmentesen.
b.) Nem hegyközségi tagnak egyszeri eljárási díj 2.500.-Ft azaz kettőezerötszáz
forint a hegyközség számlájára való befizetés esetén adható ki.
c.) A hegyközségi felé a hegyközségi tagnak adatközlési kötelezettséggel
tartozik:, ugyanígy a felvásárló hegyközségi tag is adatszolgáltatási
kötelezettséggel tartozik a hegyközség hegybírója felé.
d.) Aki a szőlő- must, vagy bor származási bizonyítványát, vagy jogszabályban
meghatározott, a hegybíró által kiadandó más igazolás nem a jogszabályban
meghatározott határidőig kérelmezi, az okiratokat csak 5.000 – 500.000
forintig terjedő mulasztási bírság megfizetésével kaphatja meg.

-11e.) A hegyközség boradó raktárosai a Vám-és Pénzügyőrség Országos
Parancsnokság Fővámhivatala (9024 Győr, Nádor u.25.) felé közvetlenül
tartoznak jelentési kötelezettséggel az idevonatkozó jogszabályok által előírtak
szerint.
f.) A hegyközség tagja szüreti jelentést küldenek a hegyközség hegybírójához.
Amely hegyközségi tag elmulasztja a jelentést megküldeni határidőre,(minden
év november 30.) ott a hegybíró vélelmezi a szüretjelentést.
Az adatközlés mulasztó hegyközségi tag esetében szintén eljárási díj
megfizetése ellenében lehet bármilyen bizonyítvány, vagy adminisztrációs
szolgáltatás teljesítése a hegyközség részéről.
8.) Az adatszolgáltatás rendje:
Az 1994. CII. A hegyközségekről szóló törvény 12.§ (2) bekezdése, valamint a
31.§ (d.) bekezdése, továbbá a 34/1997.. (V.9.) FM rendelet, 2004. évi XVIII. tv.
57. § alapján a 96/2004. (VI.3.) FVM. Rendeletben meghatározottak szerint
kimondja , mindazon termelő , lakóhelyétől székhelyétől és telephelyétől
függetlenül
aki 1000 m2 –t meghaladó szőlőterülettel
(tulajdonnával,
használatával) rendelkezik az hegyközségi tag, a hegyközség működési területén.
- Ezért minden hegyközségi tag az általa használt szőlőterületet köteles
bejelenteni, minden esetben pontos adatot kell határidőre a hegyközség
hegybírójának szolgáltatnia.
A valóságnak megfelelő adat közlése a hegyközségi járulék helyes megállapítását
teszi lehetővé.
- Az adatszolgáltatás rendszere kiterjed minden szőlő és bortermelő – beleértve azt
a házi kerti szőlőbirtokost is aki termékértékesítést végez, továbbá azt a személyt,
aki a külön jogszabályban meghatározott adómentes szőlőbort vásárolt szőlőből
állít elő- , valamint a felvásárló és a nem palackozott bort forgalomba hozó
(együttesen: adatszolgáltató) köteles szőlőterületekről, a bor tárolására alkalmas
eszközeiről, tárolóteréről, szüretelési, feldolgozási, értékesítési (felhasználási)
tevékenységéről nyilvántartást vezetni, adatot szolgáltatni a hegyközségnek.
- A hegyközségi adatok a hegyközségi tag névjegyzékbe való felvételével
kezdődik, amely tartalmazza a tulajdonos, vagy használó nevét, lakcímét,
adóigazolási számát, a tulajdonában, vagy használatában lévő szőlőterület
dűlőjének nevét, helyrajzi számát, a szőlő fajtáját, területének nagyságát, a bor
tárolási helyéről.
Aki az adatszolgáltatás nem vagy felszólítás ellenére hiányosan teljesíti, a
termékére származási bizonyítványt nem kaphat, termékét nem értékesítheti és
húszezertől - százezer forintig terjedő bírsággal sújtható.
A hegybíró bírságot kiszabó határozata ellen a Hegyközségek Nemzeti
Tanácsához (HNT) lehet fellebbezni. A bírság adók módján végrehajtható
tartozásnak minősül.
A hegyközségi tag adatvédelmét az adatvédelemről szóló 1992. LXIII. Tv.
alapján védeni kell, azok nem nyilvánosak.

-129.) A hegyközségi tag jelentési kötelezettsége a hegyközség felé:
a. A nyilvántartásba vett borászati üzem amennyiben a hegyközség
működési területén üzemel adatot köteles szolgáltatni,
b. Az adatokban bekövetkezett változást az adatszolgáltató 15 napon
belül köteles a hegybírónak bejelenteni,
c. A hegybíró a működéi területen ellenőrzést tart, ha olyan
szőlőterületet talál amely nincs bejelentve a használót felszólítja az
adatszolgáltatásra,
d. A borászati üzem a must természetes cukortartalmának
kiegészítésére vonatkozó szándékát a művelet elkezdése előtt 48
órával,
e. A must savtartalom- változtatását a folyamat elvégzését követő 48
órán belül a, - hegybírónak jelentenie kell,
f. A szőlőtermésről a szüret befejezését követő nyolc napon belül,
g. A felvásárolt szőlőt a felvásárlást követő 8 napon belül, - de
legkésőbb a tárgyév december 5-ig,
h. A bor előállítását november 30-i állapotnak megfelelően, a tárgy év
december 5.
i. A bor felhasználásról és borkészletekről évente kétszer, december
1. – július 31. felhasználást, illetve a november 30-i készletet
december 30.
j. A keletkezett borászati melléktermékek készletéről, leadásáról
évente kétszer, a július 31. állapotnak megfelelően augusztus 5., a
november 30. állapotnak megfelelően december 5.
10.) A hegyközség hegybírójának jelentési kötelezettsége a Hegyközségek
Nemzeti Tanácsa felé:
a. A hegybíró a HEGYIR program szerint összesített adatokat
szolgáltat lemezen,
b. A hegyközség szőlőtermelők létszámáról, a szőlőterület
nagyságáról, a terület változásairól, a szőlőterület fajtánkénti
megoszlásáról a borászati kapacitásról évente július 31. állapotnak
megfelelően augusztus 15.
c. A szőlőtermesztésről, a szőlőfelvásárlásról, a feldolgozott szőlő
mennyiségéről, valamint a bor előállításáról december 15-ig,
d. A bor forgalmazásáról, borkészletről évente kétszer, augusztus 15.
és december 15.
e. A hegybíró a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. Törvény 38. §
f.) pontjában meghatározott adatokat a tárgyévet követő január
15.ig
a
VPOP
informatikai
programjába
illeszthető
adatformátumban adja át a vámhatóságnak és az MVH-nak.

-1311.) A hegyközség tagjainak járulék fizetése:
l.) A hegyközségi járulék kivetésének alapja a hegyközségi tag használatában lévő bruttó
szőlőterület ( kiegészítő területekkel együtt, a bejáró a sorköz, a fordulók,az alakuló tér ,
táblák közötti út stb.)
Ssz.: Megnevezés:
1
2
3
4
5
6

1000 m2 nagyságú szőlő ültetvény terület után minimum
1000 m2 nagyságú szőlő ültevény felett négyzetméterenként
A szőlő mennyisége után
A bor termés mennyisége után
Szőlő felvásárlás esettén
Must és bor felvásárlás esetén

Járulék nagysága
évenként
2000,- HUF
0,35 HUF
0,1 HUF
0,0 HUF
0,4 HUF
0,6 HUF

2.) Mentesül a termelő a szőlő- és bortermés mennyisége utáni hegyközségi járulék
fizetése alól, ha termését felvásárlónak értékesítette.
A tagok által megfizetendő hegyközségi járulékok befizetési határideje évente
évente május 31. történik.
A hegyközségi járulék határidőre való meg nem fizetése adók módjára
behajtható!
13.) A hegyközségek Nemzeti Tanácsa felé:
A hegyközség éves járulék bevételének 3 %-át fizeti meg évente december 15.
A hegyközség választmánya a változó gazdasági viszonyok,a fenntartási
költségek megnövekedése végett, vagy az állami (költségvetési) támogatás
megvonása esetén a fent megállapított hegyközségi járuléktól magasabb összegű
járulékot is javasolhat.
A hegyközség működési területén bor és borászati termékek forgalomba hozatala
csak az idevonatkozó magyar ,illetve Európai Uniós jogszabályok figyelembe
vételével történhet. Figyelemmel kell lenni a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa által
ajánlott és előírtakra, a Pannonhalmi Borvidék érdekeire.
A forgalomba hozott termékek megjelölésén utalni kell a borvidékre, a bor
fajtájára,termőhelyre (dűlőnévre) a bor termelőjének nevére , a bor palackozójára,
a forgalomba hozatal engedélyszámára, a bor alkoholtartalmára és a palack
űrtartalmára. A borcímkén csak olyan logó, illetve jelkép jelenhet meg amely nem
sért más egyént, vagy szervezetet, intézményt.

-1414.) Záró rendelkezések:
- Ez a rendtartás a választmány javaslatára a közgyűlésen elfogadásra került.
- A rendtartást ki kell függeszteni a hegyközség működési területén az érintett
önkormányzatok Polgármesteri Hivatalaiban.
A rendtartás egy- egy példányát meg kell küldeni a:
- Győr – Moson – Sopron Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Földművelésügyi Igazgatóságnak, 9021 Győr, Jókai Mór u. 12.
- Győr – Moson – Sopron Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalának
9021 Győr, Munkácsy u. 20.
- A Győr-Moson-Sopron megyei Bíróságnak. 9021 Győr, Szent István u. 6.
- Hegyközségek Nemzeti Tanácsának 1876 Budapest, Thököly u. 18. II.em.
Győrújbarát, 2008. április 4.
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Elnök
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hegybíró

