
 

A TOLNAI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGI TANÁCSÁNAK 
RENDTARTÁSA  

 
 
A Tolnai Borvidék Hegyközségi Tanácsa a borvidéken működő hegyközségek tevékenységének 
harmonizálása, valamint az eljárási szabályok közzététele céljából az alábbi rendtartást hozta meg. 
 
A Tolnai Borvidéket a következő hegyközségek alkotják: 
 
 
  Paksi Hegyközség 
  Észak-Tolnai Hegyközség 
  Kölesdi Hegyközség 
  Völgységi Hegyközség 
 
 

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 ajánlott az ernyő művelésmód, valamint az alacsony , középmagas illetve 

magaskordon-művelés. 
c./ A borvidéken telepítendő ültetvény Tőkeszám nem lehet kevesebb 3.000 db./Ha. Törekedni kell a 

tőketerhelés csökkentésére, előnybe 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:  Bianca Chardonnay, Cirfandli, Csomorika, Csabagyöngye, Cserszegi fűszeres, 
Ezerfürtű, Ezerjó, Furmint, Hárslevelű, Irsai Olivér, Jufark,  Karát, Királyleányka, Kövidinka, Leányka, 
Nektár, Olasz rizling, Ottonel muskotály, Pinot blanc, Rajnai rizling, Rizlingszilváni, Sauvignon blanc, 
Sárga muskotály, Szürkebarát, Tramini, Zefír, Zenit, Zengő, Zöld veltelíni, Zöld szilváni  
 
Vörös borszőlő fajták : Alicante Bouschet, Alibernet, Bíborkadarka, Blauburger, Blauer frühburgunder, 
Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Dornfelder, Domina, Hamburgi muskotály, Kadarka, Kékfrankos, 
Kékoportó, Medina, Merlot, Menoir, Néró, Pannon frankos, Pinot noir, Rubintos, Syrah, Turán, Zweigelt,  
 
 
Kísérleti szőlő: Kutató, - oktató intézményekben, illetve a növénytermesztési hatóság és a Szőlőfajta 
Használati Bizottság hozzájárulásával telepített és vizsgálatba vont szőlő. 
 
 
2. A szőlőtermesztés szabályozása: 
 
a./ A hektáronkénti megtermelhető szőlő- és bormennyiség a Bortörvényben leírtaknak megfelelően 

maximalizálható. A minőségi bor előállítása során TBHT a lehatárolt termőhelyről származó minőségi 
borok előállítása feltételei szabályozást kell betartani (1. sz. melléklet) 

b./ A tőkehiányok pótlására csak szőlőoltvány használható fel. 
 
 
3. A borgazdálkodás szabályozása: 



 
a./ A meghatározott termőhelyen termelt (minőségű borok) 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 "Tolnai" megnevezésű bor vagy szőlőből származó más termék csak származási igazolással 
kerülhet forgalomba. Ezzel kapcsolatosan a Tolnai 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.  

 
4. A szőlő termőhelyi kataszterébe felvett területeken erdőt, gyümölcsöst telepíteni csak a hegyközség 

előzetes hozzájárulásával lehet. 
A közgyűlés az erdőtelepítésnél Tolnai Borvidék településeinél az alábbi ültetési távolságot írja elő az 
ingatlan határától: 
Északi 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 igazgatóválasztmány hatáskörébe tartozik. 
b./ Az igazgatóválasztmány 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 Közgyűlést 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 betartatásáért a 

Hegyközség elnökei, a küldöttei és a hegybírók felelősek. 
 
 
 
 
 
 



III. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
 
1. A Tolnai Borvidéki Rendtartást hirdetményi úton közzé kell tenni, valamennyi érintett Hegyközségnek 
az iroda hirdető tábláján ki kell függeszteni, a Tolnai Borvidék honlapján meg kell jeleníteni. 
 
2. A rendtartás része:  
 
1. számú melléklet 
A szőlőtermesztés és borászat előírásait a 2012.01.01-től érvényben levő termékleírások 
tartalmazzák. 

 
 
1. Tolna/Tolnai oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírása 
 
2. Pannon oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírása 
 
3. Dunántúl/ Dunántúli oltalom alatt álló földrajzi  jelzés termékleírása 
 
4.A földrajzi jelzés nélküli borok előállítására  a 99/2004 FVM rendelet vonatkozik. 
 

 
2. számú melléklet 
Borvidéki szerkezetátalakítási és –átállási terv. 
 
 
3. A Rendtartás, a hirdetményként való közzététele napját követően lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 
2010.11.17-én elfogadott rendtartás hatályát veszti 
 
 
 
 

Jelen Rendtartást a Tolnai Borvidék Hegyközségi Tanács közgyűlése 2012. év április hó 19. 
napján tartott közgyűlésén: 7./2012. 04. 19./ számú határozatával fogadta el. 
 
 
Kelt, Bonyhád, 2012. év április hó 19. napján  
 

 
 
       Schmidt Győző 
         TBHT elnök 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tolnai Borvidék Hegyközségi Tanácsa Rendtartásának  
2. számú melléklete 

 

Borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv 

Tolnai Borvidék 

A 2011/2012. borpiaci évtől érvényes borvidéki követelményrendszer a szőlőültetvények 
szerkezetátalakítási és -átállítási támogatásához 

 
A Borvidéki terv a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és 
-átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet, valamint a borkészítésre 
alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról szóló 98/2009. (VII. 30.) FVM rendelet alapján készült. 

 
1. Támogatható tevékenységek a Borvidéken: 

 
- Fajtaváltás, 
- Ültetvény áttelepítése, 
 
 

2. Termőhelyi kataszteri feltételek 
 

2.1. Fajtaváltás 
 
Fajtaváltást csak a Borvidék I., II/1., II/2. termőhelyi kataszteri besorolású területein lehet végrehajtani. 

 
2.2. Ültetvény áttelepítése 

 
Ültetvény áttelepítése tevékenység keretében áttelepíteni a Borvidék I. termőhelyi kataszteri osztályú 
területein belül korlátozás nélkül, a Borvidék II/1., II/2. kataszteri osztályú területeiről csak magasabb 
termőhelyi kataszteri pontértékű területre lehet. 
 
Szőlőtermesztésre alkalmatlan, vagy termőhelyi kataszterbe nem sorolt területről ültetvényt áttelepíteni az I., 
II/1. termőhelyi kataszteri osztályú területre lehet. 
 
 
3. Támogatható fajták: 

Fajtaváltás és ültetvény áttelepítése esetén az alábbi fajták részesülnek támogatásban: 
 
 

 Fajtanév 
Engedélyezett fajták  
Fehérborszőlő-fajták Bianca 

 Chardonnay 
 Cirfandli  
Csomorika 
Csabagyöngye 
Cserszegi fűszeres 
Ezerfürtű 
Ezerjó 
Furmint 
Hárslevelű  
Irsai Olivér 
Juhfark 



Karát 
Királyleányka 
Kövidinka 
Leányka 
Rizlingsziváni 
Nektár 
Olasz rizling 
Ottonel muskotály 
Pinot blanc 
Rajnai rizling 
Rizlingszilváni 
Sauvignon blanc 
Sárga muskotály 
Szürkebarát 
Tramini 
Zefir 
Zenit 
Zengő 
Zöld szilváni 
Zöld veltelíni 

Vörösborszőlő-fajták Alicante Bouscet 
Alibernet 
Bíborkadarka 
Blauburger 
Blauer 
frühburgunder 
Cabernet franc 
Cabernet 
sauvignon 
Dornfelder 
Domina 
Hamburgi 
Muskotály 
Kadarka 
Kékfrankos 
Kékoportó 
Medina 
Merlot 
Menoir 
Néro 
Pannon frankos 
Pinot noir 
Rubintos 
Syrah 
Turán 
Zweigelt 

Kísérleti fajták  
Fehérborszőlő-fajták Jázmin 
Vörösborszőlő-fajták Regent 

Rösler 

 
 
4. Ültetvényszerkezet: 
 
Ültetvényszerkezet fajtaváltás és ültetvény áttelepítése esetében 



 
- A tőkehelyek száma nem lehet alacsonyabb mint 3300 db/ha. 
- A szerkezetátalakítás során kialakítható sortávolság nem lehet kevesebb mint 1,0 méter, vagy több mint 3,6 

méter, 
- A szerkezetátalakítás során kialakítható tőtávolság nem lehet kevesebb mint 0,6 méter, vagy több mint 1,2 

méter, 
- Kialakítható művelésmódok: 

= bak 
= alacsony kordon 
= középmagas kordon 
= ernyő 
= guyot 
= sylvoz 
 
 

 
5. Az elmúlt 15 évben, a tőkeállomány 30%-ánál nagyobb mértékű pusztulást szenvedett 
szőlőterületek a következők:  

 

Borvidékünkön az elmúlt 15 évben, a tőkeállomány 30%-ánál nagyobb mértékű pusztulást a szőlőterületek nem 
szenvedtek. 

A 2011/2012. borpiaci évtől érvényes borvidéki szerkezetátalakítási és -átállási tervet a Tolnai Borvidék 
Hegyközségi Tanácsa  a  6./2011.04.18./ számú határozatával fogadta el. 

 

 

Bonyhád, 2011.04.18 

 

 

______________________________   ___________________________ 

Schmidt Győző      Szekretár Jánosné 

Elnök          Titkár 
 


