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I. A Rendtartás célja, hatálya: 
 
I/1. A Rendtartás célja:  

- az Alapszabály, a Termékleírás és a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek Hegyközségi Tanácsi szintű 
érvényesítése a szőlőtermesztés és a borgazdálkodás színvonalának növelése érdekében, abból a célból, 
hogy a Hegyközségi Tanács tagjainak közös érdekei hosszú távon is megvalósulhassanak. 

 
I/2. A Rendtartás területi hatálya: 

- a Hegyközségi Tanács területét jelenti a Tokaji Borvidék teljes közigazgatási területe, mely nevezetten: 
Abaújszántó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Bodrogolaszi, Erdőbénye, Erdőhorváti, Golop, 
Hercegkút, Legyesbénye, Makkoshotyka, Mád, Mezőzombor, Monok, Olaszliszka, Rátka, Sárazsadány, 
Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szegi, Szegilong, Szerencs, Tarcal, Tállya, Tokaj, Tolcsva, Vámosújfalu 
közigazgatási területén belül a szőlőkataszter szerint I. és II. osztályú határrészei. 

 
I/3.A Rendtartás személyi hatálya: 

- kiterjed azokra a Hegyközségekre, természetes személyekre, társas vállalkozásokra és szövetkezetekre 
melyek a területi hatály alá tartozó területeken tevékenykednek, ill. Hegyközségi tagsággal rendelkeznek. 

 
I/4. A Rendtartás tárgya: 

- a borvidék területén a hegyrendészet és gazdálkodás szabályozása. 
- az eredet és minőségvédelem betartásának ellenőrzése érdekében, bejelentési és nyilvántartási 

kötelezettségek meghatározása. 
- eljárási rend meghatározása. 
- a rendtartásban meghatározott szabályok büntető rendelkezései és az azokkal kapcsolatos eljárási rend 

szabályozása. 
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II. A hegyrendészet és a gazdálkodás szabályai 
 
 
1. Szőlőművelés szabályai: 

 
- Általános művelési szabályokat a hatályos jogszabályok, a Borvidékre érvényes termékleírások és a Borvidéki 

szerkezetátalakítási és -átállítási terv tartalmazza. 
 

 
2. A Szőlőművelés további szabályai: 

 
a./ Minden szőlőt használó köteles a saját területéhez tartozó út, árok, vízelvezető műtárgyak, kőgátak, átereszek 
karbantartását, tisztítását, állagmegóvását elvégezni, vagy elvégeztetni az év folyamán szükség szerint, de 
különös tekintettel tavasszal, és ősszel a szüret előtti időszakban. 

 
b./ A szőlő használója köteles a területéről elfolyó csapadékvíz elvezetéséről olyan módon gondoskodni, hogy 
azzal másoknak kárt ne okozzon. 

 
c./ Az utakra kirakott venyigét, munkagép által kihordott hordalékot eltakarítani, a gépi kaszálást akadályozó 
köveket, tárgyakat összeszedni és elszállítani, a cserjéket kiirtani. 

 
d./ Minden szőlőt használó köteles az időjárási körülményeknek megfelelő szakszerű növényvédelemről és 
gyomtalanításról gondoskodni úgy, hogy a szomszédos területben kárt ne okozzon. 

 
e./ A szőlőművelés és a Hegyrend további részletes szabályozását az adottságoknak megfelelően a Hegyközségek 
Rendtartásukban kötelesek meghatározni. 

 
f./ A szőlő tulajdonosa kivágás és telepítés során vagy egyéb területrendezés során a vízelvezési rendszert a 
hegybíró előzetes engedélye nélkül nem változtathatja meg. 

 
g./ A telepítés során a terület határvonalától számítva minimum a telepítési sortáv felének megfelelő távolságot 
szabadon kell hagyni. 

 
3. Szőlőkataszter – módosítási eljárás és a szaporítóanyag előállítás szabályai, engedélyezett szőlőfajták 

 
a./ Kiemelt szőlőfajták: 

 

Területi korlátozás nélkül telepíthető szőlőfajták: 
- Furmint 
- Hárslevelű 
- Kabar 
- Sárga muskotály 
- Zéta 
- Kövérszőlő 
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b./ Egyéb támogatható szőlő fajták, amelyek csak kutatási céllal támogathatóak. A kutatási célú telepítésről 

történő igazolást a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa Igazgatóválasztmánya adhat ki. 

- Bouvier 
- Budai zöld 
- Chasselas 
- Csomorika 
- Demjén 
- Ezerjó 
- Juhfark 
- Ottonel muskotály 
- Nektár 
- Rakszőlő 
- Sárfehér 
- Szerémi zöld 
- Trilla 
- Csókaszőlő 
- Fekete járdovány 
- Hamburgi muskotály 
- Kadarka 
- Barátcsuha 
- Purcsin 
- Villáskacsú 
- Piros bakator 
- Sauvignon blanc 
- Pinot noir 
- Chardonnay 
- Rajnai rizling 

 
c./ A Tokaji Borvidéken engedélyezett szőlőalany fajták a következők: 

 
- Berlandieri x Ripária T. 5C 

 
- Berlandieri x Ripária T.K.5BB és azok klónjai 

 
- Berlandieri x Ripária S.O.4, T. 

 
-  T. 8B GK. 10, 

 
-  T. K 125AA 

 
- Chasselas x Berlandieri 41 B 

 
-  Fercal 

 
-  Ruggeri 

 
d./ Szőlőkataszter módosítás eljárási szabályai: 

 
- A Szőlőtermesztésről és Borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. tv. 3. §. /2/ pontja szabályozza. 

 
e./ A szaporítóanyag előállításra vonatkozó előírások: 

 

- Szaporítóanyag előállítás csak a NÉBIH engedélyével végezhető a Szőlőtermesztésről és a Borgazdálkodásról 
szóló 2004. évi XVIII. törvény hatályos rendelkezései alapján. 
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4. A szőlő termesztésével összefüggő szabályozás 

 
a./ A Tokaj –OEM és Zemplén- OFJ, Felső-magyarországi OFJ borok előállítására felhasznált szőlő termelése során 
kötelező betartani az UNIÓ és Magyarország hatályos jogszabályait, valamint a termékleírás szabályait. 
 
b./ Földrajzi Jelzés nélküli borok előállítására felhasznált szőlő termelése során az UNIÓ és Magyarország hatályos 
jogszabályait kell alkalmazni. 
 
c./ Egyéb – a és b pontban nem szereplő – borkategóriában a Borvidéken bort előállítani tilos. 
 
d./ A Borvidéken a szerkezet átalakítását és fajtaváltását a hatályos borvidéki terv szerint végezhető. 
 
 
 

III. Bortípusok 

 

A Borvidékre érvényes termékleírások hatályát nem érintve a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa a bortípusokkal 
kapcsolatban az alábbiakat fogalmazza meg (azzal, hogy a termékleírástól eltérő rendelkezések a termékleírás által 
kötelezően szabályozott eljárások körében a termékleírás megfelelő módosításának hatályba lépésétől 
alkalmazhatóak): 

1. TOKAJI ASZÚ 

A Tokaji borvidék területén termett, a Botrytis cinerea hatására nemesen rothadt, tőkén aszúsodott és 
szüretkor kézzel  külön szedett szőlőbogyókból készített Tokaji Eszencia, Tokaji Aszú elnevezéssel. 

Tokaji Eszencia 

A Tokaji borvidék területén termett, a Botrytis cinerea hatására nemesen rothadt, tőkén aszúsodott és 
szüretkor szemenként kézzel külön szedett szőlőbogyók tömegéből préselés nélkül kiszivárgó nektár, 
amely legalább 27,7 % vol minimális, összes alkoholtartalomnak megfelelő (470 g/l) természetes cukrot 
tartalmaz. 

Tokaji Aszú 

A Tokaji borvidék területén termett, a Botrytis cinerea hatására nemesen rothadt, tőkén aszúsodott és 
szüretkor szemenként kézzel külön szedett szőlőbogyók áztatása, a Tokaji borvidékről származó legalább 
205 g/l (19MM°) természetes cukortartalommal rendelkező musttal, erjedő musttal, azonos évjáratú 
borral. Alkoholos erjedés után kisfahordós érlelés által előállított tokaji borkülönlegesség. 

 

TOVÁBBI FELTÉTELEK 

Eszencia 

A Tokaji borvidék területén termett, a Botrytis cinerea hatására nemesen rothadt, tőkén aszúsodott és 
szüretkor szemenként kézzel külön szedett szőlőbogyók tömegéből préselés nélkül kiszivárgó nektár, 
amely legalább 27,7 % vol minimális, összes alkoholtartalomnak megfelelő (470 g/l) természetes cukrot 
tartalmaz. 

Aszúszemek tárolása során a szemek tömörítése, enyhe kénezése, hűtése, védőgáz alatt tárolása 
megengedett. 

Eszencia magas természetes cukortartalma akár több éves, lassú erjedés után is csak alacsony tényleges 
alkoholtartalmat ér el. 

Eszencia Aszúborokhoz adása hagyományos borászati eljárás. 

Eszencia palackozása „Tokaji” formájú, fehér palackba történik, forgalomba hozatala a szüretet követő 3. 
év január 1. után. 

Analitikai előírások: 
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Minimális összes alkohol-és cukortartalom: 27,7 % vol ( 470 gramm/liter cukortartalom) 

Minimális maradék cukortartalom : 450 g/l. 

Minimális összes savtartalom: 6 g/l. 

Maximális illósav tartalom: 2,1 g/l 

Maximális összes kénessavtartalom: 400 mg/l. 

Jelölési szabályok: 

a. Az „oltalom alatt álló eredetmegjelölés” kifejezés helyettesíthető a „védett eredetű” bor 
kifejezéssel. 

b. A termékek címkézése és kiszerelése a Tanács 479/2008/EK és a Bizottság 607/2009/EK rendelete 
szerint. 

c. Évjárat feltüntetés: a felhasznált szőlő legalább 85 %-át az adott évben szüretelték 

Megnevezés a címkén: TOKAJI ESZENCIA 

 

Aszú 

Az Aszú a Tokaji borvidék területén termett, a Botrytis cinerea hatására nemesen rothadt, tőkén 
aszúsodott és szüretkor  kézzel szemenként külön szedett szőlőbogyók áztatása, a Tokaji borvidékről 
származó legalább 205 g/l (19MM°) természetes cukortartalommal rendelkező musttal, erjedő musttal, 
azonos évjáratú borral, ez aszú alapborként kerül az informatikai nyilvántartásba. Alkoholos erjedés után 
kisfahordós érlelés által előállított tokaji borkülönlegesség. 

A Tokaji aszúszemek a Tokaji borvidék szőlőfajtáinak Botrytis cinerea (nemes penész) hatására nemesen 
aszúsodott szőlőbogyói, amelyek külsőleg hamvas, csokoládébarna, belsejükben sárgásbarna, barna 
színűek. Az aszúszemek töppedtek, húsállományuk „zsíros” tapintású, felületük Botrytis cinerea-val 
különböző mértékben fedett. 

Az aszúbor készítésekor a hagyomány alapján korábban kiszedett aszúszem keverése, áztatása történhet 
musttal, erjedő musttal, azonos évjáratú borral, amely legalább 205 g/l (19 MM°) természetes 
cukortartalommal rendelkezik.  

Az így nyert Aszúborok palackozáskor 19 % vol. természetes, minimális összes alkoholtartalommal és 
minimálisan 120 g/liter maradék cukortartalommal rendelkeznek.  

Az Aszúbor származási bizonyítványának kiadásánál figyelembeveendő, hogy 1 kg aszúszemből 
maximálisan 2,2 liter aszúbor készíthető, Fordítással együtt. 

Az aszúborok hagyomány alapján, Tokaji pincében, fahordós érleléssel finomodnak. 

 Az  érlelési idő minimálisan 18 hónap. 

Palackozásuk „Tokaji” formájú, fehér palackba történik. 

Forgalomba hozataluk a szüretet követő 3. év január 1. után.  

Analitikai előírások: 

Minimális összes alkohol-és cukortartalom: 19 % vol ( 330 gramm/liter cukortartalom) 

Minimális maradék cukor tartalom : 120 g/l. 

Minimális összes savtartalom: 6 g/l. 

Maximális illósav tartalom: 2,1 g/l 

Maximális összes kénessavtartalom: 400 mg/l. 

Jelölési szabályok: 

d. Az „oltalom alatt álló eredetmegjelölés” kifejezés helyettesíthető a „védett eredetű” bor 
kifejezéssel. 
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e. A termékek címkézése és kiszerelése a Tanács 479/2008/EK és a Bizottság 607/2009/EK rendelete 
szerint. 

f. Évjárat feltüntetés: a felhasznált szőlő legalább 85 %-át az adott évben szüretelték 

Megnevezés a címkén: 

TOKAJI ASZÚ 

 

Fordítás 

Kipréselt aszútészta felöntése Tokaji borvidéken termett musttal vagy azonos évjáratú borral amely 
legalább 205 g/l (19 MM°) természetes cukortartalommal rendelkezik.  

Az így készített FORDÍTÁS legalább 13,5 % vol minimális, összes alkoholtartalomnak megfelelő (230 gr/l 
cukor) természetes cukortartalommal rendelkezik. 

Palackozásuk „Tokaji” formájú, fehér palackba történik. 

Forgalomba hozatal a szüretet követő év május 1-je után. 

 

TOKAJI eredetmegjelölésű területen alkalmazott borászati eljárások és az ahhoz kapcsolódó korlátozások 
megfelelnek a 479/2008/EK tanácsi rendelet és a 606/2009 számú EK rendeletnek, azzal a korlátozással, 
hogy a Tokaji Eszencia a  Tokaji Aszú és a Tokaji Fordítás estében nem engedélyezettek a vonatkozó 
rendeletben az alkoholtartalom-növelésre,  a borok édesítésére vonatkozó szabályok. 

A felsorolt borok nemes penészes szőlőszemek felhasználásával készült, természetes borok, keverésük 
nem tekintendő házasításnak. 

 

2. TOKAJI BOR 

Tokaji eredetmegjelöléssel rendelkező minőségi fajtaborok, amelyek a Tokaji borvidéken termő 
szőlőfajták valamelyikéből vagy azok keverékéből készülnek, és amelyek legalább 10,5 % vol minimális, 
összes alkoholtartalomnak megfelelő (17 MM°, 179 g/l) természetes cukortartalommal rendelkeznek. 

 

Minőségi bor 

Tokaji eredetmegjelöléssel rendelkező minőségi fajtaborok, amelyek a Tokaji borvidéken termő 
szőlőfajták valamelyikéből vagy azok keverékéből készülnek, és amelyek legalább  10,5 % vol minimális, 
összes alkoholtartalomnak megfelelő (17 MM°) 179 g/liter természetes cukortartalommal rendelkeznek. 

Alkoholtartalom-növelés a 479/2008/EK és a 606/2009/EK igazgatási szabályok alapján engedélyezett.  

A termőhelyen kívüli palackozás 2014.  július 31-ig engedélyezett. 

Alkalmazott palack formára és a forgalomba hozatal időpontjára vonatkozóan nincs részletes szabályozás. 

Minőségi fajtaborok édesítésekor betartandó igazgatási szabályok: 

a. minden természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely édesítési műveletet kíván végrehajtani, e 
szándékát be kell jelenteni a területileg illetékes hegyközség hegybírójának. 

b. a bejelentést írásban kell megtenni. a bejelentésnek legalább 48 órával a művelet végrehatása előtt 
be kell érkeznie az illetékes hegyközséghez. 

A bejelentésnek a következő információkat kell tartalmazniuk: 

- az édesítendő bor mennyisége, valamint összes és tényleges alkoholtartalma, 

- a hozzáadandó sűrített szőlőmust vagy finomított szőlőmust sűrítmény mennyisége és sűrűsége, 

- a bor összes és tényleges alkoholtartalma az édesítés után. 
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Az a) pontban említett személyek a termékek be-és kimenő forgalmáról nyilvántartást vezetnek, 
amelyben feltüntetik, hogy mennyi szőlőmustot, sűrített szőlőmustot vagy finomított szőlőmust 
sűrítményt tárolnak édesítési műveletek céljára. 

Tokaj-OEM borok előállítása során 2015. augusztus 1-jétől mindennemű édesítés tilos. 

 

IV. Adatszolgáltatás szabályozása: 

 

1.  Az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat a hatályos 127/2009. /FVM rendelet, valamint a hatályos 

termékleírás/ok/ tartalmazzák. A Rendtartásba foglalt előírások betartatása érdekében, figyelemmel a védett 

eredetű borok előállításának technológiai sajátosságaira is, a következő további részletszabályok kerülnek 

előírásra. 

 
Védett eredetű borok informatikai nyilvántartásának szabályai 

 

A 127/2009/ /IX.29./ FVM. rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése során - a tag által 
bejelentett adatok alapján - az informatikai nyilvántartási rendszerben tokaji borkülönlegesség kategóriában a 
2013. szüreti évtől a borászati termékek az alábbiak szerint vehetőek nyilvántartásba: 

- A tokaji aszú puttonyszáma a nyilvántartásba vételkor nem határozható meg. Az aszúborok Tokaji Aszú 
néven kerülnek nyilvántartásba. 

- A tokaji aszú néven nyilvántartásba vehető bor minimális összes alkoholtartalma¨19 % vol és minimális 
maradék cukortartalma 120 g/l. 

- A Tokaj-OEM termékleírásban meghatározott aszúszem áztatásához, keveréshez  felhasznált must, bor 
elnevezése: aszú-alapbor.  

- Az aszú-alapbor minimális összes alkoholtartalma: 12,1 % vol, amely 19,0 magyar mustfoknak felel meg 
- Az aszú-alapbor a Tokaj-OEM Termékleírás szerinti termék kategóriába átvezethető, amennyiben az ott 

leírt minden további feltételnek megfelel. 
- Az aszú-alapbor és az aszúszem áztatása, keverése során az alábbi termék kategóriák nyilvántartásba 

vétele engedélyezett: tokaji fordítás, tokaji aszú  
- Az első bor származási bizonyítvány kiadásánál: 1 kg aszúszemből maximum, összességében 2,2 liter 3.1 

pontban felsorolt termék kategória (aszúbor és fordítás együttesen) vehető nyilvántartásba. 
 
 
2. További adatszolgáltatási kötelezettségek: 

 
- A Borvidék területén termelt borszőlő vagy az abból készült az 1234/2007/EK Tanácsi rendelet XI. b 

mellékletében meghatározott borászati termék (továbbiakban: borászati termék) kiszállításának bejelentése 
 

- Egyéb területről származó borszőlő, és borászati termékek beszállítása 
 

- A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa és a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa Igazgatóválasztmánya által 
határozatban megállapított adatszolgáltatási kötelezettségek 
 

- A Tanács titkára és elnöke által előírt adatszolgáltatási kötelezettségek 
 
 

a./ A Borvidéken termelt borszőlő, az 1234/2007/EK Tanácsi rendelet XI. b mellékletében meghatározott 

borászati termék (továbbiakban: borászati termék) /nem palackozott/ kiszállítás, egyéb területről származó 

borszőlő, és borászati termék / beszállítása  bejelentésének további szabályai: 

 
Bejelentési kötelezettség alá eső mennyiség: 

� 100 kg feletti borszőlő 
� 90 l feletti borászati termék  

 
- a bejelentési kötelezettség alól mentesül a jövedéki törvényben meghatározott palackos kiszerelés 
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Bejelentési kötelezettség időpontja: 
- a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 nap 

 
Bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a rendtartási eljárás szabályai: 

 
-  a tanács rendtartási eljárást kezdeményez az érintett eladóval és vásárlóval szemben; 
- a tanács az eljárás megindításáról minden illetékes hegyközséget értesít; 
- a tanács a kiszállítás igazolása ügyében a rendtartási eljárás lezárásáig nem járhat el; 
- a rendtartási eljárás befejezéséig a hegyközség az eljárásban érintett tagok részére igazolást, származási 

bizonyítványt nem adhat ki; 
- az eljárás befejezéséről a tanács az illetékes hegyközségeket írásban értesíti. 

 
 
b./ A borszőlő és 1234/2007/EK/Tanácsi rendelet XIb melléklet 10-14. Pontjában meghatározott termékek 

(továbbiakban: mustok) kiszállításának eljárási rendje: 

 
- a kiszállító a bejelentési kötelezettségét a tanács által közzé tett formanyomtatványon írásban teljesíti 

 
A kiszállítás bejelentéséhez mellékelni kell: 
 
  - Cégkivonat 
  - Aláírási címpéldány 

- Magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás az eljáró személy részére, amennyiben 
aláírási joggal nem rendelkezik. 
- hegyközségi hatósági bizonyítvány a kiszállító gazdasági aktaszámáról 
- A gazdasági aktaszámról szóló hatósági bizonyítványban szereplő borvidéki hegyközségektől 
igazolás ,  arról, hogy a a tag  eleget tett a  hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 3.§ 
(2) – (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségének. 

 
A tanács igazolási eljárásának ügymenete: 

 
- A tanács igazolást állít ki a kiszállító cég részére, amely felhatalmazza a bejelentőt a borvidékről történő 

felvásárlásra és kiszállításra. 
- A tanács a kiadott igazolást megküldi minden termőhely és felvásárlási telephely szerint illetékes 

hegyközségnek. 
- A felvásárlás telephelye szerint illetékes hegybíró minden szőlőt, mustokat kiszállító járműhöz a tanács 

által kiadott sorszámozott nyomtatványon igazolást állít ki arról, hogy a kiszállított termék mennyiségét 
ellenőrizte, amit 24 órán belül a tanácsnak meg kell küldeni.  

- A kiszállító cég a felvásárlás befejezését követő 60 napon belül köteles a Tokaji Borvidéki Hegyközségi 
Tanácsa által biztosított nyomtatványon jelentést készíteni a felvásárolt és kiszállított termékről 
termőhely szerint illetékes hegyközségi bontásban. 

- A kiszállító cég a hatályos jogszabályok és szabályzatok alapján kérelmezi a bor származási bizonyítvány 
kiadását a termőhely szerint illetékes hegyközségeknél. 

- A bor származási bizonyítványokat a termőhely szerint illetékes hegyközség a hegyközségi tanácsnak 
küldi meg. 

- A tanács a bor származási bizonyítványokról összesítő igazolást készít. Az alapanyag kiszállításának 
tényét a származási bizonyítványokra rájegyzi. 

 
A tanács jogköre a kiszállítással kapcsolatos eljárási rend ügykörben: 

 
A kiszállított tételhez tartozó dokumentumok teljes körű vizsgálata, a hatályos jogszabályokban, 
termékleírásokban foglalt feltételek betartásának ellenőrzése. 

 
 
c./ Az 1234/2007/EK/Tanácsi rendelet XIb melléklet 1-9., valamint 15-16. pontjában meghatározott termékek 

(továbbiakban: borok) kiszállításának eljárási rendje: 
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- a kiszállító a bejelentési kötelezettségét a tanács által közzé tett formanyomtatványon írásban teljesíti 
 

A kiszállítás bejelentése az alábbi dokumentumok bemutatásával érvényes: 
 

- Cégkivonat 
- Aláírási címpéldány 
- Magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás a borvidéken eljáró személy részére, 

amennyiben az aláírási joggal nem rendelkezik. 
- bor származási bizonyítvány (tokaji név használatának kérelmezése esetén: kizárólag a forgalomba 

hozatalra jogosító bor származási bizonyítvány) 
- a Tokaj OEM termékleírás hatálya alá tartozó bortételeknél – kivétel a pezsgő - a TBB határozat egy 

példánya 
- hegybíró által hitelesített szőlő-bor pincekönyv másolat a kiszállításra kerülő tétel igazolására 
- hegyközségi hatósági bizonyítvány a kiszállító gazdasági aktaszámáról 
- A gazdasági aktaszámról szóló hatósági bizonyítványban szereplő borvidéki hegyközségektől igazolás, 

arról hogy a tag eleget tett a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 3.§ (2) – (3)  
bekezdésében meghatározott kötelezettségének. 
 

A tanács igazolási eljárásának ügymenete: 
 

- A tanács a bemutatott dokumentumok ellenőrzését követően igazolást állít ki a kiszállítás bejelentéséről 
és határozatban dönt a tokaji név használatáról 

- A kiszállítás tényét és a tokaji név használatát a származási bizonyítványra a tanácsnak rá kell jegyeznie.  
- A kiszállításról a tanács értesítést küld a borászati hatóságnak és a tárolóhely szerint illetékes 

hegyközségeknek 
 

A tanács jogköre az igazolás kiadása ügyében:  
 

- a kiszállított tételhez tartozó dokumentumok teljes körű vizsgálata, a hatályos jogszabályokban, 
termékleírásokban foglalt feltételek betartásának ellenőrzése 

 
 
d./ A borszőlő és borászati termékek borvidékre történő beszállítás eljárási rendje: 

 
- a beszállító a bejelentési kötelezettségét a tanács által közzé tett formanyomtatványon írásban teljesíti 

 
A beszállítási szándék bejelentése az alábbi csatolt dokumentumokkal érvényes: 
 

- Cég esetén cégkivonat 
- Aláírási címpéldány 
- Magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás a borvidéken eljáró személy részére, 

amennyiben az aláírási joggal nem rendelkezik. 
- Borászati termék esetében a bor származási bizonyítvány eredeti példánya, vagy a borászati hatóság 

forgalomba hozatali engedélye 
- - hegyközségi hatósági bizonyítvány a kiszállító gazdasági aktaszámáról 
- - A gazdasági aktaszámról szóló hatósági bizonyítványban szereplő borvidéki  hegyközségektől igazolás 

arról, hogy a tag eleget tett a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 3.§ (2) – (3) bekezdésben 
meghatározott kötelezettségének. 
 

A tanács igazolási eljárásának ügymenete: 
 

- A bemutatott dokumentumok ellenőrzését követően igazolást állít ki a beszállítás bejelentéséről. A 
beszállítás tényét a származási bizonyítványra a tanácsnak rá kell jegyezni. A beszállításról a tanács 
értesítést küld a borászati hatóságnak és a tárolás helye szerint illetékes hegyközségeknek. 

 
- a tanács jogköre az igazolás kiadása ügyében:  
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- a beszállított tételhez tartozó dokumentumok teljes körű vizsgálata, a hatályos jogszabályokban foglalt 
feltételek betartásának ellenőrzése 

 
 
3.  Borgazdálkodással összefüggő előírások: 

 
a./ A feldolgozás, tárolás, valamint a bor kezelése során mindig az aktuális jogszabályt és hatályos termékleírásokat 

kell alkalmazni. 
 
b./ A Tokaji Borvidéken bort előállítani csak a borvidéki településeken megtermelt szőlőből lehet. 
 
c./ Az aszúbor készítéséhez kizárólag a tőkén aszúsodott és szüreteléskor kézzel, szemenként külön szedett 
aszúszemek / szőlőbogyók használhatóak fel. 
 
d./ A Borvidékhez nem tartozó szőlőterületekről szőlőt – borkészítési céllal – beszállítani a borvidékre tilos. 
 
e./ Egyéb területről beszállított bor tárolása: 
 
- fehér bor elhelyezése a borvidéken belül termelt szőlőből készült borokkal egy adóraktárban tilos, csak külön 

adóraktárban helyezhető el. 
- vörös bor elhelyezése a borvidéken belül termelt szőlőből készült borokkal egy helyiségben tilos, csak külön 

helyiségben helyezhető el. 
 
f./ Minőségi fajtaborok édesítésekor betartandó igazgatási szabályok: 
 
Minden természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely édesítési műveletet kíván végrehajtani az édesítési célra 
használható borászati termékekről /borvidéken belül termett szőlőből származó szőlőmust, borvidéken belül termett 
szőlőből származó mustsűrítmény, finomított mustsűrítmény/ külön nyilvántartást köteles vezetni. 
 
A külön nyilvántartás kötelező adattartama: 

- bevételezés során: a termék megjelölése, mennyiségének megjelölése, származásának megjelölése, 
bevételezés dátuma 

- felhasználás során: a termék kivezetésének célja, mennyiségének megjelölése, az édesített bor megjelölése 
/olyan módon, hogy egyéb nyilvántartásból ellenőrizhető legyen/, kivezetés dátuma 

 
Édesítési szándék bejelentésének szabályai: 

- a bejelentést írásban kell megtenni.  
- a bejelentésnek legalább 48 órával a művelet végrehatása előtt be kell érkeznie a tárolóhely szerint illetékes 

hegyközséghez. 
 

A bejelentésnek a következő információkat kell tartalmazniuk: 
- az édesítendő bor mennyisége, valamint összes és tényleges alkoholtartalma, 
- a hozzáadandó sűrített szőlőmust vagy finomított szőlőmust sűrítmény mennyisége és sűrűsége, 
- a bor összes és tényleges alkoholtartalma az édesítés után. 

 
 
4. Egyéb Rendtartási előírások 

 
- Minden hegyközség csak akkor szolgálhatja ki a tagot, ha a nyilvántartásából megállapított tokaji borvidéken 

szereplő hegyközségektől a tag igazolást hoz arról, hogy a hegyközségnek nem tartozik. 
- Az igazolás felváltható a hegyközségi tag nyilatkozatával arról, hogy amennyiben járulék és 

adatszolgáltatásának nem tesz eleget a rendtartásban meghatározott tartozók listájában szerepeltethető 
 
a./ Minden Hegyközség azokról a tagokról akik járulékfizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget nyilvántartást 

köteles vezetni.  
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b./ Amennyiben az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§. (1) 
bekezdés a) pontja alapján a járuléktartozással rendelkező hegyközségi tag ehhez írásban kifejezetten hozzájárul, 
úgy róla az illetékes hegyközség adatot szolgáltat a Hegyközségi Tanácsnak abból a célból, hogy a Hegyközségi 
Tanács a nyilvántartás adatairól összesítőt készítsen, és azt 5 munkanapon belül a Borvidék Hegyközségeinek 
megküldjön. A járuléktartozással rendelkező tagokról ezt meghaladó adatkezelésre a Hegyközségi Tanács nem 
jogosult. 

 
c./ A Hegyközség a Borvidéken belül a 5/a és b. pontban megfogalmazott listában szereplő tagok részére – amíg a 

kötelezettségüket nem teljesítik és a kötelezettség teljesítését a Borvidéki Tanáccsal nem igazoltatják – semmiféle 
szolgáltatást nem teljesíthet, azaz köteles megtagadni a kérelem teljesítését. 

 
d./ Amennyiben a hegyközség az a./ pont szerinti listában jogtalanul szerepeltet tagot a titkár Borvidéki Rendtartás 

megszegése miatt köteles eljárást kezdeményezni. 
 
 
e./ A Hegyközség a Rendtartás 1 példányát a hatályba lépés előtt véleményezésre köteles a Hegyközségi Tanács 

részére megküldeni. 
 
 
 

III. Büntető rendelkezések 
 
1. A felelősség megállapításának szabályai 

 
a.) A hegyközség ellenőrzi a hegyközségi rendtartás (hegyszabályok), valamint a borvidéki rendtartás betartását. 
 
Így különösen – a NÉBIH  által delegált borászati ellenőr mellett – a hegybíró a bor származási bizonyítvány kiállítása 
feltételeinek hatékony vizsgálata érdekében: 

a) ellenőrzi az aszúszem mennyiségét; 
b) feljegyzi az aszúszem vagy esszencia refraktó értékét (min.45 ref.%), azt nem minősíti; 
c) mintát vesz az alapborból - a minta bevizsgálását a borvidéki kutatóintézet végzi; 
d) mintavételezés mellett mennyiségi ellenőrzést végez folyó év január 31-ig az elkészített aszúboron. 

 
Ha az ellenőrzés eredményeként megállapítja a szabályszegés tényét, a tagot a jogellenes állapot megszüntetésére, 
meghatározott cselekvés teljesítésére, valamitől való tartózkodásra kötelezheti vagy - a rendtartásban meghatározott 
esetekben és mértékig - bírsággal sújthatja. 
 
b.) Azt, aki nem hegyközségi tagként vét a hegyközségi, illetve a borvidéki rendtartás szabályai ellen, a hegyközség 
felszólítja a jogellenes állapot megszüntetésére vagy a hegyközségi, illetve a borvidéki rendtartásnak megfelelő 
cselekvésre. A felszólítás eredménytelensége esetén a hegyközség a törvényszéktől kérheti a hegyközségi, illetve a 
borvidéki rendtartásba ütköző cselekményt elkövető személynek a felszólításnak megfelelő kötelezését. 
 
c.) Az eredetvédelmet sértő esetekben, illetve a rendtartásban szabályozott adatszolgáltatási kötelezettség 
megszegése esetén a Hegyközségi Tanács fellép a jogsértővel szemben. 
 

 

2. Rendtartási büntetések és intézkedések 

 
a./ Az eredetvédelmet sértő esetekben, illetve a rendtartásban szabályozott adatszolgáltatási kötelezettség 
szabályainak megsértése miatti büntetésről és intézkedésről a Titkár javaslata alapján a Tokaji Borvidék Hegyközségi 
Tanácsa Igazgatóválasztmánya dönthet 
 
Büntetések és intézkedések: 

 
- Írásbeli felszólítás, amelyben figyelmeztetni kell a rendtartás megszegésére és kötelezni annak 

megszűntetésére 
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- Pénzbírság: magánszemély esetében : 5 e Ft-tól 15 e Ft-ig 
� gazdálkodó szervezettel szemben 15 e –től 500 e –ig 
� hegyközség esetén 50 e-től 100 e-ig 

 
 
3. Büntetések kiszabásának elvei 

 
a/ A büntetés kiszabásánál minden esetben mérlegelni kell a cselekmény súlyán túl a tag személyi körülményeit, a 
szabálysértés feltárásában való segítőkész közreműködést. 
 
b./ A cselekmény ismétlődését, halmazati jellegét súlyosbító körülményként kell figyelembe venni. 
 
 
 

IV. Rendtartási eljárás 
 
1. Eljárási szabályok: 

 
a./ Az eredetvédelmet sértő esetek, illetve a rendtartás szabályainak megszegése megállapítására a titkár jogosult. 
 
b./ A Tokaji Borvidék területén működő hegyközségek tisztségviselői és dolgozói kötelesek a tudomásukra jutott 

eredetvédelmet sértő eseteket, illetve a rendtartási szabályok megszegésével értésével kapcsolatos eseteket a 
Tanács Titkárának jelenteni. 

 
c./ A Titkár minden tudomására jutott szabályszegés esetén köteles kivizsgálni és megállapítani a szabályszegés 

tényét.  
 
d./ Az eljárás megindítását köteles az érintettekkel írásban közölni. 
 
e./ Az eljárás lezárásáig a tag egyéb ügyében a Titkár érdemi döntés felfüggesztéséről dönthet. 
 
d./ Az Igazgatóválasztmány a Titkár által előterjesztett tényállás alapján határozza meg a büntetés módját és 

mértékét, a jogsértővel szembeni fellépés egyéb módját. 

 
e./ Hatáskör és illetékesség nélkül eljárás nem kezdeményezhető. Bármilyen személyi érintettség esetén az eljárásból 

az Igazgató tagot ki lehet zárni.  
 
f./ Az eljárás indokolt esetben rövid úton megszüntethető, felfüggeszthető, félbeszakítható, de egy éven belül minden 

esetben befejezendő. 
 
g./ Tárgyalás csak határidőre kitűzve, az idézett személy idézeti minőségét meghatározó idézéssel tartható meg. A 

tárgyalásról jegyzőkönyvet kell felvenni. 
 
h./ Az eljárás tárgyalás nélkül is lefolytatható, ha a tényállás tisztázott és az érintett beismerte a szabálysértést. 
 
 
2. A határozat felülvizsgálata 

 
a./ A jogsértő testületi határozat felülvizsgálatát a Hegyközségi szervezet bármely tagja kérheti a törvényszéktől. 

 
b./Az Igazgató választmánynak Rendtartási ügyben hozott határozata felülvizsgálatát az a tag kérheti, akinek jogát 
vagy jogos érdekét a határozat sérti. 
 
c./Perindítás előtt a sérelmet szenvedett tag köteles a jogsértést bejelenteni a határozat meghozatalától számított 15 
napon belül az Ellenőrző Bizottságnak, amely további 15 napon belül állást foglal, és erről a tagot, valamint a 
határozatot hozó testületet írásban értesíti. 
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d./A keresetet az Ellenőrző Bizottság állásfoglalása kézhezvételétől számított 30 napon belül a sérelmes döntést hozó 
Hegyközségi szervezet ellen, kell megindítani. A keresetindításra nyitva álló határidő jogvesztő. A keresetindításnak 
halasztó hatálya nincs, bíróság azonban a határozat végrehajtását felfüggesztheti. 
 
e./A bíróság eljárására egyebekben a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
 
f./ Az igazgatóválasztmány szabálysértés vagy bűncselekmény észlelése / gyanúja esetén köteles a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatóságnál feljelentést tenni. 
 
 
3. Eljárással kapcsolatos költségek viselése 

 
a./Az eljárás igazolt költségeit az eljárásba vont személy viseli, amennyiben a felelőssége beigazolódott. 
 
b./Bejelentésre indult eljárás esetén a bejelentőt terheli az eljárás költsége, amennyiben az eljárásba vont személy 

ártatlansága igazolódik. 
 
 
 

A Hegyközségi Tanácsi Rendtartást - változásokkal egységes szerkezetben - a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa 
37/2013. /X.30./ számú Tanácsülési határozatával elfogadta. 

 
 
Tokaj, 2013. október 30.  
 

Prácser Miklós 
elnök 
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