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RENDTARTÁS 

Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács 
 

I. 
 
 

1. 
A Hegyközségi Tanács köztestület. 
A hegyközségi tanács tagjai a hegyközségek egy-egy szőlész-borász küldötte.  
A hegyközségi tanács tagjai közül elnököt (alelnököt) választ. Az ügyek viteléért felelős 
tisztségviselő a titkár. Számára kötelező a közigazgatási alapvizsga megléte, illetve letétele. A 
hegyközségi tanács 4 fős Igazgatóválasztmányt választ.  
 
2. 
A rendtartás célja és hatálya: 
A rendtartás célja az alapszabály és a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek hegyközségi 
Tanács szintű érvényesítése a szőlőtermesztés és a borgazdálkodás színvonalának növelése 
érdekében azért, hogy a Hegyközségi Tanács tagjainak közös érdekei hosszú távon is 
megvalósulhassanak. 
A rendtartás területi hatálya a Hegyközségi Tanács területét jelenti, mely konkrétan a Sopron 
Városkörnyéki, a Sopron Fertőmenti és a Kőszeg és Környéke – Vaskeresztes és Környéke 
hegyközségekhez tartozó bortermőhelyi településeket jelenti, ahol az Mt. illetve védett 
eredetü borok esetében a soproni körzet a Soproni, a kőszegi körzet a Kőszegi, a 
Vaskeresztesi  pedig a Vaskeresztesi megjelölést használja. 
A rendtartás személyi hatálya kiterjed azokra a Hegyközségekre, természetes személyekre, 
társas vállalkozásokra és szövetkezetekre, melyek területi hatálya alá tartozó területen 
tevékenykednek, illetve hegyközségi tagsággal rendelkeznek. 
A rendtartás tárgya a hegyrendészet és gazdálkodás, a büntető rendelkezések, valamint a 
rendtartási eljárások szabályozása. 
 
3. 
Hegyközségi Tanács feladatai: 
 
 
a.,Összehangolja a borvidékhez tartozó három hegyközség tevékenységét, mely 

településeknek a mezőgazdaságilag hasznosított területeinek a szőlőtermő helyi 
kataszterének nyilvántartott területe a 7%-ot meghaladja. 
Segíti a borvidéken a dűlőterületek lehatároltatását. 

b., Meghatározza a borvidéki rendtartást. 
c., Szakmai szempontból felülvizsgálja a hegyközségi rendtartásokat. A hegyközségnek a 

kifogásolt rendelkezést újra kell tárgyalni. A rendtartás a megküldését követő harmincadik  
 napon válik érvényessé és kihirdetővé. 

d., Rendszerezi és összegzi a hegyközségnek a termelésre és az értékesítésre vonatkozó 
adatszolgáltatását s az adatokat a Nemzeti Tanácshoz továbbítja.  

e., Tájékoztatja tagjait a gazdasági együttműködési és a piaci lehetőségekről. 
f.,  Intézi a borvidék származási-minőségi és eredetvédelmi ügyeit. 
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g., Képviseli a borvidék termelőit az őket érintő szakmai ügyekben. 
h., Elbírálja a hegyközség közigazgatási ügyben hozott határozat ellen benyújtott fellebbezést. 
i.,  Külön jogszabályban meghatározott módon részt vesz a szőlő és borgazdálkodással 

kapcsolatos jogszabályok betartásának ellenőrzésében. 
j.,  Hatósági ellenőrzést végez az illetékességi területhez tartozó hegyközségeknél. 
k., Borvidéki regionális rendezvényeket, borversenyeket szervez. 
l. A Soproni Bormarketing Műhely Nonprofit KFT munkájának támogatása azzal a céllal, 

hogy a Borvidék rangja és elismertsége minél magasabb szinten történjen úgy 
Magyarországon, mind külföldön egyaránt. 

m. A Hegyközségi Tanács határozata ellen a Nemzeti Tanácshoz lehet fellebbezni. 
 
 
 

II. 
 
 

Európai Unió piacszabályozási intézkedései 
 
Szőlőtelepítés: 
 
4. 
Tilos a borszőlő ültetvények területbővítési célú telepítése. 
Lehetőség van a kiöregedett ültetvények újratelepítésére. Feltétele egy azonos nagyságú 
szőlőültetvény kivágása. Lehetőség van arra is, hogy a termelők „előrehozott újratelepítési 
jog” alapján a régi és az új ültetvényt maximum 3 éven keresztül egymás mellett műveljék. 
Célja: bevételkiesés elkerülése. A kivágással nyert telepítési jog átruházható a termelők 
között. 
 
Kivágási támogatás: 
 
A szőlőtermő területek művelésből való végleges kivonásáért időnként támogatás vehető 
igénybe. Ez azt jelenti, hogy adott terület /kvótája elveszik/ szőlővel nem telepíthető be újra. 
Az érintett terület minimális mérete 1 000 négyzetméteres lehet. 
A kivágási támogatás nem folyósítható elhanyagolt ültetvényekre.  
 
Szerkezetátalakítás és átállítás: 
 
Az intézkedés  célja a termelés és kereslet összhangjának javítása. A támogatás csak az 
ültetvények újratelepítésére vehető igénybe, amennyiben az fajta termőhely és művelési mód 
váltással jár együtt. 
 
 
Magánraktározás támogatása. 
 
Célja: Időnként a borpiac átmeneti tehermentesítése és ezáltal a piaci árak alakítása. 
Igénybe vehető: szőlőmust, szőlőmust sűrítmény, asztali bor tárolása esetén. 
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Krízislepárlás. 
 
A krízislepárlási intézkedés meghirdetése különleges piaci zavarok ( jelentős termésfelesleg 
vagy minőségi probléma ) esetén kerül sor, ha a szeszes ital piac ellátását szolgáló lepárlási 
intézkedés keretei már felhasználásra kerültek. A krízislepárlási támogatás tagállami kérésre 
minőségi borok lepárlására is igénybe vehető.  
 
Borászati melléktermékek kötelező lepárlás. 
 
Célja:  

- minőségjavítás a törköly és a seprő túlpréselésének megakadályozása, 
- a piac stabilizálása a melléktermékben lévő alkohol kivonásán keresztül, 
- borhamisítás visszaszorítása. 

 
A mustsűrítménnyel történő mustjavítás támogatása. 
 
Az alkoholtartalom kiegészítésére kettős célt szolgál: 

- csökkentse azon termelők versenyhátrányát, akik számára nem engedélyezett a 
cukorral való mustjavítás 

- kevesebb bort készítsenek a közösségben. 
A támogatás összege függ a felhasznált termék jellegétől és annak potenciális 
alkoholtartalmától. 
 
Az EU engedélyezte Magyarország számára a répacukor mustjavításra történő 
használatát: 
 
Min őségi borok: ( m.t. minőségi borok ) 
A meghatározott termőhelyről származó minőségi borok, mely egy meghatározott 
termőhelyhez kötődnek – mennyiségi és minőségi paraméterei a Borvidéki Termékleírásnak 
megfelelnek. 
 
   

Hatósági ellenőrzés. 
 

A szőlő tulajdonosa, kezelője, használója és a bor előállítója, palackozója, tárolója, kezelője 
és forgalmazója köteles a hatósági ellenőrzést eltűrni és az eljáró hatóság számára az 
ellenőrzés feltételeit lehetővé tenni. 
A termékre vonatkozó minősítő vizsgálat, az engedélyezési eljárás és az ellenőrzés során a 
hatóságok tudomására jutott adatok szolgálati titoknak minősülnek, megőrzésükről 
gondoskodni kell. 
 
 

III. 
 

A hegyrendészet és a gazdálkodás szabályai. 
 
5/1. 
Házkerti szőlő telepítésére bármelyik ajánlott engedélyezett, vagy ideiglenesen engedélyezett 
fajta szaporító anyaga felhasználható. 
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Nemzeti fajtajegyzékben szereplő alany és csemege szőlőfajta bármely termőhelyen 
telepíthető. 
Direkt termő fajtákkal szőlőt telepíteni tilos. 
Az 1996. május 1. óta eltelt időszak alatt engedéllyel végzett ültetvénykivágások alapján 
újratelepítési jog áll fenn. 
A kivágástól számított nyolcadik év augusztus 1.-július 31. végéig jogosult felhasználni. 
 
 
5/2. 
1.1 A soproni borvidéken engedélyezett borszőlő fajták:  

 
A Borvidéki Termékleírásban meghatározott fajták. 

 
 

1.2 A soproni borvidéken engedélyezett szőlőalany fajták: 
        
 
Ajánlott fajták : Berlandieri x Riparia  T5C 
   „   125 AA 
   „   SO4 
      Fercal 
      Chasselas x Berlandieri 41 B 
 
Fajtakör módosítás kezdeményezése:  
Hegyközségi szinten történő változás esetén a hegyközségi választmány állásfoglalása 
szükséges, borvidéki szintű változás esetén a hegyközségi tanács  állásfoglalása szükséges. 
Mindkét esetben szükséges a VM engedélye. 
 
Szőlőkataszter módosítás eljárási szabálya: 
Hegyközségi szinten történő változás esetén a hegyközségi választmány állásfoglalása, 
borvidéki szintű változás esetén a hegyközségi tanács  állásfoglalása szükséges. 
A  kataszter módosításhoz minden esetben az VM engedélyét is be kell szerezni. 
 
A szaporítóanyag előállítására vonatkozó előírások: 
Szaporítóanyag előállítás csak OMMI engedéllyel végezhető. 
 
2. Szőlőtermesztéssel összefüggő szabályozás: 
A termelés szabályozására vonatkozóan a várható piaci helyzet ismeretében az 
igazgatóválasztmány tehet ajánlást a tárgyévet megelőző december 20-ig. 
Az elfogadott ajánlás végrehajtását a hegyközségeknél a hegybíró köteles ellenőrizni és az 
ajánlást megsértőket írásban figyelmeztetni. 
A szüret időpontjára a hegyközségi tanács ajánlatot tesz a hegyközségek felé. A szüret 
időpontját a hegyközségeknél  a felvásárló szervekkel egyeztetve a hegybíró határozza meg a 
tervezett szüreti időpont előtt minimum 5 nappal. A szüret időpontját hirdetmény útján kell az 
érdekeltekkel közölni. Rendkívüli körülmények ( fertőzés, időjárás ) esetén lehet eltérni. 
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IV. 
 

  
Borgazdálkodással összefüggő előírások: 
 
6. 
A feldolgozás, tárolás, valamint a bor kezelése során mindig az aktuális jogszabályt kell 
alkalmazni. 
Mustot, illetve bort csak szőlőből szabad előállítani. A must vagy szőlőcefre természetes 
cukortartalmának kiegészítése, sűrített must, vagy répacukor hozzáadásával történhet a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően.. Must és bor készítése és kezelése során a reduktív 
eljárások alkalmazását kell előnyben részesíteni. 
 
7.  
Azt a borászati terméket amelyet nem a bortörvény és annak rendelkezéseinek megfelelően 
állítottak elő vagy kezeltek, hamisítottnak kell tekinteni. 
A must és bor cukortartalmának kialakítását a mindenkori cukortartalmának kialakítását a 
végrehajtási utasítás alapján végezhető. 
Borászati terméket csak származási bizonyítvánnyal rendelkező szőlőből, illetve borból lehet 
előállítani. 
Kiadására jogosultak az illetékes hegybírók. 
Borászati terméket előállítani csak a hegyközségek által nyilvántartott és az OBI által 
engedélyezett pincészetben lehet. 
 
A hegyközségi tanács az előírásokat be nem tartó taggal szemben államigazgatási eljárást 
kezdeményez. 
 
8.  
Egyéb rendtartási előírások: 
A megtermelt, előállított szőlő és bor értékesítése esetén a hegyközségi tag köteles a 
termékhez származási bizonyítványt mellékelni. A származási bizonyítvány kiadására csak a 
járulék megfizetése és az előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése után kerülhet sor. 
Szőlő, illetve bor felvásárlását végző tag köteles a termelőtől, előállítótól a származási 
bizonyítványt megkérni. Ennek elmulasztása esetén államigazgatási eljárás keretében 
szabálysértési bírság szabható ki. 
A hegyközség a rendtartás 1 példányát a hatálybalépés után véleményezésre köteles a 
hegyközségi tanács részére megküldeni. 
 
A felelősség megállapításának szabályai: 
 
Csak szándékos, gondatlan magatartásnál lehet felelősségre vonást alkalmazni. Minden más 
esetben a cselekmény megszüntetésére, a mulasztás pótlására írásban kell felszólítani a tagot, 
határidő megjelölésével, a következményekre való felhívással. 
Aki nem hegyközségi tagként vét a rendtartás szabályai ellen, azt fel kell szólítani a jogellenes 
állapot megszüntetésére vagy a rendtartás szerinti cselekményre. Eredménytelenség esetén 
bíróságtól kérhető a megfelelő kötelezés. 
A hegyközségi tanács rendtartás szabályainak megsértése esetén az elévülő idő 1 év. 
Bármilyen hegyközségi tanácsi kezdeményezésű és a szabálysértésre vonatkozó intézkedés az 
elévülést szünetelteti. 
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2. Rendtartási büntetések és intézkedések. 
Figyelmeztetés /írásos/ 
Felszólítás / valamilyen cselekmény elvégzésére, elhagyására / 
Pénzbírság 
Eltiltás termőhelyre utaló termékjelzés használatától 
Eltiltás a minőségi megjelölés használatától 
 
Büntetések kiszabásának elvei: 
A büntetés kiszabásánál minden esetben mérlegelni kell a cselekmény súlyán túl a tag 
személyi körülményeit, a szabálysértés feltárásában való segítőkész közreműködését. 
A cselekmény ismétlődését, halmazati jellegét súlyosbító körülményként kell figyelembe 
venni. 
Az eltiltások időtartama 1 évtől 3 évig terjedhet, de minden határozatnál határnap 
kijelölésével kell az érvényesség időtartamát meghatározni. 
A büntetések 2 évig tarthatók nyilván ( kivétel a kettő évnél hosszabb időre szóló eltiltás ), ez 
egyben a büntetések elévülési ideje is. 
Súlyosbító körülményként az ismétlődés csak az elévülés idején belül vehető figyelembe. 
 
Egyes szabályszegések felsorolása és szankciói: 
Szabályszegés megnevezése: 
 
Ellenőrizetlen szaporítóanyag felhasználás 
Növényvédelmi kötelezettség elmulasztása   figyelmeztetés 
Talajművelési kötelezettség elmulasztása   figyelmeztetés  
Szőlőtermesztéssel kapcsolatos szabályszegések  felszólítás 
Borászati tevékenységgel kapcsolatos szabályszegések felszólítás 
Adatszolgáltatási mulasztások    figyelmeztetés, származási 
        bizonyítvány megtagadása 
Hamis termékjelölés alkalmazása    eltiltás 
Hamisított termék előállítása     pénzbírság és bűnvádi eljárás  
        kezdeményezése  
 

VI. 
 

Pénzügyi források. 
A hegyközségi tanács működésének költségeit a hegyközségek által befizetett hegyközségi 
tanácsi működési hozzájárulásból és a tanács egyéb bevételeiből kell fedezni. 
A hegyközségek a járulékbevételeikből minden évben Hegyközségi fenntartási hozzájárulást 
fizetnek, mely a HT és a Hegyközségek költségvetésében kerül megállapításra. 
A titkár díjazására ebből a mindenkori minimálbér 50 %-a havonta. 
 
 
 

VII. 
 

1. Eljárási szabályok: 
Eljárási szabályok: rendtartási ügyekben az igazgatóválasztmány jár el. 
Eljárása során a KET. 2004. CXL Tv. –t kell alkalmazni. 
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2. A határozat meghozatala. 
A választmány rendtartási ügyben hozott határozatának felülvizsgálata a Hegyközségi 
Tanácstól, a Hegyközség Nemzeti Tanácstól és a bíróságtól kérhető. Erre azon tag jogosult, 
akinek jogát, jogos érdekét a határozat sérti. 
A választmány szabálysértés vagy bűncselekmény észlelése, gyanúja esetén köteles 
feljelentést tenni. 
Eljárással kapcsolatos költségek viselése: 
Az eljárás igazolt költségeit az eljárásba vont személy fizeti, amennyiben a bűnössége 
beigazolódott. 
Bejelentés esetén a bejelentőt terheli az eljárás költsége, amennyiben az eljárásba vont 
személy ártatlanságát igazolja. 

 
VIII. 

 
Záró rendelkezések. 

 
A hegyközségi tanácsi rendtartást a Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács Közgyűlése a 
2013.07.23-i ülésén fogadta el, melyet meg kell küldeni a HNT-nek véleményezésre valamint 
hatálybalépése után a hegyközségeknek. 
 
A rendtartás a kihirdetés napját követő harmincadik napon lép hatályba. 
 
 
Sopron, 2013. év július hó, 23. nap. 
 
 
Kihirdetve: 
 
Hatályos:  
 
 
 Taschner István 
 HT elnök 
 
 


