Segédlet a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 31/2017. (07.12.) T.
határozatának alkalmazásához
Az intézkedés minden hegyközségi tagra nézve kötelező, aki legalább 10 tonna (100 q)
borszőlőt vásárol vagy értékesít a 2017. évi szüreti időszakban.

A termelőnek (eladónak) az előző három évben
eladott szőlő éves átlagának megfelelő mennyiség
jelenti
az
intézkedés
alapját,
tehát
a
2014+2015+2016-os szüretek során összesen
értékesített szőlőmennyiség osztva hárommal. Ennek
a mennyiségnek a felére van idén szerződéskötési
kötelezettsége a termelőnek. A fennmaradó 50%-ot
ajánlattételi felhívás alapján értékesítheti, vagy ennek
hiányában a HNT által az árprognózisban alkalmazott
képlet határozza meg a felvásárlási árat. De akár a
teljes mennyiséget lefedheti szerződéssel is.
Amennyiben ebben az évben az értékesített
mennyiség a tervek szerint nem éri el az átlag felét,
úgy a termelőnek nyilatkoznia kell a hegybíró felé a
jelentős mennyiségi különbség okáról. Ebben az
esetben az intézkedés alapja a ténylegesen eladott
mennyiség (utólagos ellenőrzéssel).

Teljes értékesített / felvásárolt mennyiség

A felvásárlónak az előző három évben vásárolt szőlő éves átlagának megfelelő mennyiség
jelenti az intézkedés alapját, tehát a 2014+2015+2016-os szüretek során összesen vásárolt
szőlőmennyiség osztva hárommal. Ennek a mennyiségnek a felére van idén szerződéskötési
kötelezettsége a felvásárlónak. A fennmaradó 50%-ra ajánlattételi felhívást (nyilvános
árajánlatot) kell tennie, vagy ennek hiányában a HNT által az árprognózisban alkalmazott
képlet1 határozza meg a felvásárlási árat. De akár a teljes mennyiséget lefedheti szerződéssel
is. Amennyiben ebben az évben a vásárolt mennyiség a tervek szerint nem éri el az átlag felét,
úgy a felvásárlónak nyilatkoznia kell a hegybíró felé a jelentős mennyiségi különbség okáról.
Ebben az esetben az intézkedés alapja a ténylegesen felvásárolt mennyiség (utólagos
ellenőrzéssel).
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A felek között már meglévő rövid vagy hosszú távú
szerződések akkor tekinthetők érvényesnek, ha megfelelnek a
jogszabályoknak és tartalmazzák a jelen intézkedésben meghatározott részeket, szabályozzák
az abban megjelölt területeket. Ezek az alábbiak:
a) a szerződés tárgya
b) a borszőlő átadás-átvételének módja
c) a nettó vételár meghatározása és kiegyenlítésének módja
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A 31/2017. (07.12.) T. határozat III. Mellékletében található képlet: P≈G*{e[A+B*ln(S)+C*ln(Q)] +Ti+Fj}.

d) szerződésszegés, elállás
e) mentesülés, részleges teljesítés
f) szerződés hatálya, módosítása, felmondása
A termelő és felvásárló között a termék ellenértékének kifizetése az áru átvételétől számított
harminc napot nem haladhatja meg2, tehát a teljesítéstől számított fizetési határidő legfeljebb
30 nap (halasztott fizetés esetén 60 nap). Ettől csak abban az esetben lehet eltérni, ha a felek az
adott ágazatban elismert szakmaközi szervezet (itt: HNT) által elfogadott, fizetési határidőt
tartalmazó szabványos szerződésminta szerint kötnek szerződést.
Ha a termelő és a felvásárló között olyan szerződés van hatályban, amely a fentiektől eltérő
fizetési határidőt határoz meg, azt tisztességtelen kikötésnek kell tekinteni3, ezért az ilyen
szerződés az előírásoknak nem felel meg. Ebben az esetben a felek kötelesek a szerződést
módosítani vagy a jelen intézkedés 1. Mellékletében található Borszőlő – mint mezőgazdasági
áru – szolgáltatására vonatkozó adásvételi szerződést alkalmazni.
Ugyanez a fizetési határidő vonatkozik a felvásárlási felhívás alapján és a képlettel számított
áron történő vásárlásra is, tehát ezekben az esetekben a fizetési határidő nem haladhatja meg a
30 napot az átvételtől számítva.
Ajánlattételi felhívás
Az ajánlattételi felhívás tartalmazza a felvásárolni kívánt borszőlő földrajzi árujelzőit, fajtáját
vagy fajtakörét, a felvásárolni kívánt mennyiséget és a szőlő nettó (ÁFA vagy kompenzációs
felár nélküli) árát. Pl. Duna OEM Szürkebarát 550q xx Ft/kg.
A felhívást a felvásárló készíti el a határozat 2. Mellékletében található Felvásárlási felhívás
alapján, azzal egyező tartalommal, és augusztus 15-ig elektronikusan, valamint papír alapon is
eljuttatja a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa részére (1117 Budapest, Budafoki út 111. és
szakmakozi@hnt.hu). A HNT honlapján erre a célra megnyitott, könnyen elérhető felületen
valamennyi beérkezett felhívás megtekinthető lesz. A HNT megküldi a felhívásokat a
hegybírók részére, akik kifüggesztik azt az irodában, ahol valamennyi érdeklődő termelő
számára hozzáférhetőek lesznek.
Amennyiben egy felvásárló Felvásárlási felhívást tesz közzé, úgy a vásárlásaira köteles az
abban foglaltakat alkalmazni.
Árak meghatározása képlet alapján
A HNT a szőlőár prognózis készítéséhez kidolgozott egy képletet, amely valamennyi, a
felvásárlási árakat befolyásoló tényezőt (pl. várható termés, meglévő készlet, stb.) hatásához
mérten figyelembe vesz. Ezeket az adatokat a HNT közvetlenül a termelőktől vagy a
hegyközségektől gyűjti be és összesíti, így helyettesíti be a képletbe.
A gazdasági környezeti indexnek az a szerepe, hogy a kalkulált árat a várakozásoknak és a
külső hatásoknak megfelelően korrigálja és az átlagtól felfelé vagy lefelé eltérítse. Értékéről a

A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről
szóló 2015. évi XCVII. törvény 3. § (1) bekezdése szerint.
3
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. §-a alapján.
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HNT Elnöksége dönt az évjárat jellemzőit, valamint az aktuális gazdasági és piaci helyzetet
figyelembe véve.
Az a felvásárló, aki a szerződéses mennyiségeken felül is vásárolni szeretne, és nem vagy csak
részben tett ajánlatot, további vásárlásai során nem alkalmazhat a HNT által meghatározott
képlet alapján kalkuláltnál alacsonyabb árakat.
Ugyanígy az a termelő, aki a szerződés alapján értékesített mennyiségen felül még rendelkezik
eladásra szánt borszőlővel, azt csak meghirdetett ajánlat alapján értékesítheti, vagy nem adhatja
el az árprognózisban az adott eredetvédelmi kategóriára és fajtára kalkulált árnál olcsóbban.
A HNT évenkénti első árprognózisát augusztus elején teszi közzé, majd a folyamatosan
beérkező adatok, illetve a külső (természeti és/vagy gazdasági) változások hatására legfeljebb
kétszer módosíthatja azt, amennyiben a kalkulált eredmények között legalább 20% az eltérés.
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