A SZEKSZÁRDI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGI TANÁCSÁNAK
RENDTARTÁSA 2013.01.07-től
A Szekszárdi Borvidék Hegyközségi Tanácsa a borvidéken működő hegyközségek
tevékenységének harmonizálása, valamint az eljárási szabályok közzététele céljából az
alábbi rendtartást hozta meg.
A szekszárdi Borvidéket a következő hegyközségekhez tartozó települések alkotják:
Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaszék, Decs, Harc, Kakasd, Kéty, Medina, Őcsény,
Sióagárd, Szálka, Szekszárd, Várdomb, Zomba,
I.
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 engedélyezett:
o Fejművelés
o Bakművelés
o Alacsony kordon (törzsmagasság 60 cm alatt)
o Középmagas kordon (törzsmagasság 60-120 cm)
o Sylvoz-kordon törzsmagasság (törzsmagasság 130-150 cm)
o Guyot-művelés
o Ernyőművelés
o Moser kordon (törzsmagasság 120-140 cm)

c./ A borvidéken telepítendő ültetvény Tőkeszáma nem lehet kevesebb 3.300 db./ha.
d./ A borvidéken a Bortörvény alapján a következő szőlőfajták telepíthetők :
Fehér szőlőfajták
Bianca
Chardonnay
Cserszegi fűszeres
Ezerfürtű
Hárslevelű
Irsai Olivér
Királyleányka
Leányka
Mátrai muskotály
Olasz rizling
Ottonel muskotály
Pinot blanc
Rajnai rizling
Rizlingszilváni

Vörösbor szőlőfajták
Alibernet
Alicante boushet
Bíbor kadarka
Blauburger
Cabernet franc
Cabernet sauvignon
Csókaszőlő
Dornfelder
Hamburgi muskotály
Kadarka
Kékfrankos
Kékoportó
Magyar frankos
Medina

Sárga muskotály
Sauvignon
Szürkebarát
Tramini
Viognier
Zefír
Zenit
Zöld szagos
Zöld szilváni
Zöld veltelini

Menoire
Merlot
Nero
Pinot noir
Sagrantino
Syrah
Tannat
Turán
Zweigelt

kísérleti szőlő: az osztályba sorolást megalapozó vizsgálat vagy a szőlőtermesztés fejlesztése
céljából telepített borszőlőültetvény.
Nemzeti fajtajegyzékből:
Cot (Malbec)
Mészikadarka
2. A szőlőtermesztés , borgazdálkodás szabályozása:
a./ Dunántúl oltalom alatt álló földrajzi jelzéses, valamint Pannon és Szekszárd oltalom
alatt álló eredetmegjelöléses borok előállítása a hatályos termékleírások szerint
történik. A termékleírás hatályos változata a boraszat.kormany.hu oldalon tölthető le.

3. Termékleírások módosítása
Szekszárd OEM módosítása
1. A termékleírás módosítását a Szekszárdi Borvidék Hegyközségi Tanács
választmánya/közgyűlése saját előterjesztésre, illetve hegyközségi vagy termelői indítványra
kezdeményezi. A termékleírás módosítását előterjesztőnek illetve indítványozónak be kell
mutatnia a 178/2009 Korm. rendelet 14.§-ban meghatározott módosítási kérelmet és azok
mellékletét.
2. A módosító indítványt a SzBHT valamely szerve (kijelölendő) véleményezi, melynek
előzetes jóváhagyásáról a SzBHT közgyűlése dönt.
3. Az előzetesen jóváhagyott módosító javaslatot a SzBHT a borvidék minden
hegyközségének megküldi, ahol azt a hegyközségek közgyűlése a rendtartásuk szerinti módon
véleményezik.
4. A hegyközségi közgyűlések véleményeinek és ellenvéleményeinek figyelembevételével,
amennyiben a SZBHT a módosítási javaslatot elfogadja, úgy a módosítási kérelmet továbbítja
a 178/2009 Korm. rendeletben meghatározott módon a vidékfejlesztési miniszter részére.
Pannon OEM, Dunántúl OFJ termékleírások módosítása:

1. A termékleírás módosítását a Szekszárdi Borvidék Hegyközségi Tanács
választmánya/közgyűlése saját előterjesztésre, illetve hegyközségi vagy termelői indítványra
kezdeményezi. A termékleírás módosítását előterjesztőnek illetve indítványozónak be kell
mutatnia a 178/2009 Korm. rendelet 14.§-ban meghatározott módosítási kérelmet és azok
mellékletét.
2. A módosító indítványt a SzBHT valamely szerve (kijelölendő) véleményezi, melynek
előzetes jóváhagyásáról a SzBHT közgyűlése dönt.
3. Az előzetes jóváhagyást követően a Szekszárdi Borvidék Hegyközségi Tanácsa megküldi
az előzetesen jóváhagyott módosító kérelmet a termékleírást benyújtó valamennyi
hegyközségi tanácsnak, akik a rendtartásuknak megfelelően lefolytatják a 178/2009 Korm.
rendelet 14.§-ban meghatározott eljárást. Egyúttal gondoskodik arról, hogy a módosítási
kérelem továbbításra kerüljön a borvidék valamennyi hegyközségének, amelyek azt a
rendtartásuk szerinti módon a hegyközségi közgyűlésen véleményezik.
4. Amennyiben a termékleírás módosítását valamelyik másik benyújtó hegyközségi tanács
kezdeményezte, úgy a 178/2009 Korm. rendelet 14.§-ban meghatározott módosítási kérelmet
és azok mellékletét a SzBHT valamely szerve (kijelölendő) véleményezi, melynek előzetes
jóváhagyásáról a SzBHT közgyűlése dönt.
5. Az előzetesen jóváhagyott módosító javaslatot a SZBHT a borvidék minden
hegyközségének megküldi, ahol azt a hegyközségek közgyűlése a rendtartásuk szerinti módon
véleményezik.
6. A hegyközségi közgyűlések véleményeinek és ellenvéleményeinek figyelembevételével,
amennyiben a SZBHT a módosítási javaslatot elfogadja, úgy a módosítási kérelmet és a
hegyközségi közgyűlések jegyzőkönyvének kivonatát a SZBHT továbbítja a módosítási
eljárásban a hegyközségi tanácsok nevében eljáró hegyközségi tanácsnak.

4. A szőlő termőhelyi kataszterébe felvett területeken erdőt, gyümölcsöst telepíteni csak
a hegyközség előzetes hozzájárulásával lehet.
A közgyűlés az erdőtelepítésnél a Szekszárd Borvidék településeinél az alábbi ültetési
távolságot írja elő az ingatlan határától minden oldalról:
Északi oldal 20 m
Déli oldal 20 m
Keleti oldal 20 m
Nyugati oldal 20 m
II.
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEK
3. A rendtartás megszegésével kapcsolatos eljárás:
a./ A Rendtartás megszegésével kapcsolatos eljárás az elnökség hatáskörébe tartozik.
b./ Az elnökség a Rendtartás megszegése esetén:

- hegyközségi tag esetében határozattal kell megállapítani a szabályszegés tényét,
kötelezés a jogellenes állapot megszüntetésére, meghatározott cselekvés teljesítésére,
valamitől való tartózkodásra, vagy a pénzbírságot,
- a bort hamisító vagy hamis termékjelölést alkalmazó tag határozattal eltiltható a
származás megnevezésétől, illetve minőség megjelölés alkalmazásától,
- 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.
- A kiszabható pénzbírság felső határa: 100.000,-Ft
A Hegyközségi Tanács titkára a Borvidéki Rendtartás szabályainak betartását
folyamatosan figyelemmel kíséri, és tapasztalatairól a Tanácsülést évente egyszer
tájékoztatja.
4. 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 Borvidéki Rendtartás szabályainak hegyközségekben történő betartásáért és
betartatatásáért a Hegyközség elnöke, a küldött és a hegybírók felelősek.

III.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A rendtartást hirdetményi úton, valamint a helyben szokásos más alkalmas módon is közzé
kell tenni, A közzététellel egyidejűleg a rendtartást meg kell küldeni a települési
önkormányzatnak, valamint a mezőgazdasági igazgatási szervnek is.
Jelen Rendtartást a Hegyközségi Tanács közgyűlése 2002. év ………….. hó
…………… napján tartott ülésén ……../2002 (………) számú határozatával
fogadta el.

Kelt, Szekszárd, 2002. év ……………. hó ………… napján

Nagy István
HT elnök
Jelen egységes szerkezetbe foglalt Rendtartást a Hegyközségi Tanács közgyűlése
2006. év 11. hó 06napján tartott ülésén 16/2006 (06.11.06.) számú határozatával
fogadta el.
A rendtartásban félkövér betűvel kiemelve szerepelnek az elfogadott
módosítások.
Kelt, Szekszárd, 2006. év 11 hó 06 napján

Heimann Zoltán
HT elnök

Jelen egységes szerkezetbe foglalt Rendtartást a Hegyközségi Tanács közgyűlése
2007 év 09 hó 17.napján tartott ülésén 6/2007 (07.09.17.) számú határozatával
fogadta el.
A rendtartásban félkövér betűvel kiemelve szerepelnek az elfogadott
módosítások.
Kelt, Szekszárd, 2007. év 09. hó 17. napján

Heimann Zoltán
HT elnök

Jelen egységes szerkezetbe foglalt Rendtartást a Hegyközségi Tanács közgyűlése
2008 év 10 hó 13. napján tartott ülésén 26/2008 (08.10.13.) számú határozatával
fogadta el.
A rendtartásban félkövér betűvel kiemelve szerepelnek az elfogadott
módosítások.
Kelt, Szekszárd, 2008. év 10 hó 13 napján

Heimann Zoltán
HT elnök

Jelen egységes szerkezetbe foglalt Rendtartást a Hegyközségi Tanács közgyűlése 2010 év
02 hó 08.napján tartott ülésén 2/2010 (10.02.08.)számú határozatával fogadta el.
A rendtartásban félkövér betűvel kiemelve szerepelnek az elfogadott
módosítások.
Kelt, Szekszárd, 2010. év 02 hó 08 napján
Heimann Zoltán
HT elnök

Jelen egységes szerkezetbe foglalt Rendtartást a Hegyközségi Tanács közgyűlése 2012 év
06. hó 12 .napján tartott ülésén 13./2012. (12.06.12.) számú határozatával fogadta el.
A rendtartásban félkövér betűvel kiemelve szerepelnek az elfogadott
módosítások.

Kelt, Szekszárd, 2012. év …… hó …….. napján
Heimann Zoltán
HT elnök
Jelen egységes szerkezetbe foglalt Rendtartást a Hegyközségi Tanács közgyűlése 2013
év 01. hó 07 .napján tartott ülésén 4./2012. (1301.07.) számú határozatával fogadta el.
A rendtartásban félkövér betűvel kiemelve szerepelnek az elfogadott
módosítások.
Kelt, Szekszárd, 2012. év …… hó …….. napján
Heimann Zoltán
HT elnök

Szekszárdi Borvidék Hegyközségi Tanácsa Rendtartásának
1. számú melléklete
Szekszárdi termékleírás
Pannon termékleírás
Dunántúli termékleírás
hatályos változata a boraszat.kormany.hu oldalon megtalálható

Szekszárdi Borvidék Hegyközségi Tanácsa Rendtartásának
2. számú melléklete
Borvidéki terv
Szekszárd Borvidék a 2007/2008 borpiaci évtől érvényes borvidéki követelményrendszer a
szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatásához
Szekszárd Borvidék a 2008/2009 borpiaci évtől érvényes borvidéki követelményrendszer a
szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatásához
Szekszárd Borvidék a 2009/2010 borpiaci évtől érvényes borvidéki követelményrendszer a
szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatásához
Szekszárd Borvidék a 2010/2011 borpiaci évtől érvényes borvidéki követelményrendszer a
szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatásához
Szekszárd Borvidék a 2011/2012 borpiaci évtől érvényes borvidéki követelményrendszer a
szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatásához
Szekszárd Borvidék a 2012/2013 borpiaci évtől érvényes borvidéki követelményrendszer a
szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatásához

