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Szent György-hegy Hegyközség
Rendtartása
A Hegyközségi Rendtartás meghatározza a tagok számára azokat a szőlő-, és bortermeléssel
kapcsolatos normákat, amelyek a minőség-, és eredetvédelem szempontjából szükségesek.
Ezek:
- a célszerű telepítés és fajtakiválasztás,
- a megfelelő művelési mód meghatározása,
- a szőlő kártevői és kórokozói elleni védekezés,
- a szüret időpontjának megválasztása,
- a szőlőfeldolgozás módja,
- a borkezelés és forgalmazás szabályai,
- a fenti műveletekkel kapcsolatos nyilvántartás és adatszolgáltatás.
A Balaton közelsége, a Balaton-felvidéki természetvédelmi terület különösen fontos feladattá
teszik a külterületi szőlőterületek és környezetük tisztaságát, a táj szépségéhez illő rend
fenntartását, műemlékek és kegyhelyek védelmét, a saját jó közérzetünk biztosításán túl a
turizmus miatt is.
A Hegyközség tagjainak a tagsági viszonyból fakadó alapvető kötelessége, hogy a szőlő-, és
bortermeléssel valamint forgalmazással kapcsolatos tevékenységet a hegyközségi rendtartás
szerint végezze.
A Rendtartás a hegyközség működési területén kiterjed a szőlő-, és bortermeléssel, illetve az
ezekből származó termékek felvásárlásával foglalkozó természetes és jogi személyekre, valamint
jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, továbbá a szőlőhegy területén más művelési ágú
külterületi ingatlanok használóira.

I.
A hegyrendészet és a gazdálkodás szabályozása
1) A hegyközségek területéhez tartozó utak, árkok, mezsgyék karbantartásának
szabályozása
a) A szőlőültetvényhez csatlakozó mezsgye, útszakasz és árok feléig a tulajdonos, illetve a
területet használó tag köteles gondozni, a gyomtalanítást szükség szerint, de évente legalább két
alkalommal elvégezni.
b) A hegyi utak karbantartásáról az utak tulajdonosai, kezelői és használói kötelesek gondoskodni
a települési Önkormányzat és a hegyközség szervezésében.
c) Az ingatlan tulajdonosok és használók a területükön lévő kiszáradt fákat a baleseti és egyéb
biztonsági, valamint engedélyezési szabályok betartása mellett kötelesek kivágni, továbbá a
közterületre és a szomszédos területre átnyúló ágat levágni és eltávolítani. A kerítésként használt
élő sövény nyírásáról szükség szerint gondoskodni kell.
d) A szőlőtulajdonosok és használók a terület lezárását (bekerítését) a községben előírt táj-és
természetvédelmi előírásoknak megfelelően végezhetik. Javasoljuk az élő sövénykerítést (max.:
1,2 m magas) és a fából készült, tájba illő egyszerű kapukat.
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e) A háztartási és egyéb hulladékot a települési önkormányzat által kijelölt szeméttelepre, illetve a
kihelyezett szemétgyűjtőkbe kötelesek elhelyezni. A szerves hulladékot /nyesedéket, leveleket,
stb./ nem szabad a szemétgyűjtőbe elhelyezni, ezek komposztálását javasoljuk.
2) Talajvédelem
a) A szőlőtelepítés módjának megválasztásával védekezni kell a lejtős területeken az erózió ellen
/sorirány megválasztása, mikroteraszok kialakítása, gyepesítés stb./.
b) Az eróziós károk megakadályozására megfelelő talajművelő eszközök és módszerek
alkalmazása szükséges /pl. őszi mélyművelés, altalaj lazítás, mulcsozás, talajtakarás, tárcsázás,
kultivátorozás/.
3) A szőlőtelepítés és kivágás szabályozása
A hegyközség területén szőlőkataszter I. Osztályhoz tartozó területen csak szőlő
művelésengedélyezett.
A II. osztályba sorolt termőföld területre indokolt esetben a választmány javasolhatja a művelési
ágváltozást.
a) A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004 évi XVIII. törvény 7. § (1)
bekezdése értelmében árutermő, törzs- és kísérleti célú borszőlőt telepíteni, illetve kivágni a
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv engedélyével lehet. A telepítéskori tőkeszám
25%-ot meghaladó hiányának pótlása, vagy az ültetvény más fajtára történő cseréje esetén a
telepítésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Az engedélyezési eljárás részletes
szabályait az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendelet tartalmazza (86/2009. (VII.17.)
FVM rendelet a szőlőtermelési potenciálról).
A telepítési, illetve kivágási engedély iránti kérelmet a telepítés, illetve a kivágás tervezett
megkezdése előtt legalább kettő hónappal, helyrajzi számonként külön - két példányban – kell
benyújtani a hegybíróhoz. A kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell
benyújtani, amelyet az MVH közleményben tesz közzé.
b) A szőlőtelepítési engedély kérelem kötelező tartalmán túlmenően állami támogatás igénybe
vétele esetén részletes telepítési terv készítése EGYÉNI TERV szükséges az alábbi szempontok
(Badacsonyi Borvidék szerkezetátalakítási és -átállítási terv, valamint a Badacsony
termékleírás) figyelembevételével:
- sortávolság 1-3 méterig, a tőtávolság 0,8 - 1,2 m-ig változhat,
- a telekhatártól betartandó telepítési távolság a sortávolság fele, de minimálisan 0,8 méter
lehet,
- a telepítésre államilag ellenőrzött és a borvidéken telepítésre engedélyezett szaporítóanyag
/gyökeres oltvány / használható fel,
- a saját előállításból származó szaporítóanyag saját telepítési célra történő felhasználására
„házi faiskola” hatósági ellenőrzésének igazolása szükséges,
- a telepítés előtt 1000 m2 feletti telepítésnél be kell szerezni a telepítendő területre
vonatkozóan a talajvédelmi tervet talajvizsgálati és talaj alkalmassági szakvéleményt,
amelynek tartalmaznia kell a tápanyag feltöltési javaslatot,
- tőkehelyek száma 4000 tő/ha 10% feletti lejtésű területen 3500 tő/ha.
c) A helyes fajtakiválasztás az ültetvény létesítésének különösen fontos tényezője.
A borvidéken engedélyezett szőlőfajták (borvidéki fajtalista, termékleírás):
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- fehérborszőlő-fajták: Budai, Cserszegi fűszeres, Furmint, Kéknyelű, Hárslevelű, Irsai Olivér,
Nektár, Olasz rizling, Ottonel muskotály, Pinot blanc, Rajnai rizling, Rózsakő, Sárga
muskotály, Szürkebarát, Tramini, Vulcanus, Zenit, Zeus, Zefír
- vörösborszőlő-fajták: Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Kékfrankos, Pinot noir
d) A kérelem alaki és tartalmi követelményeit a hegybíró megvizsgálja és véleményezi. A
hegybíró hiánypótlásra, átdolgozásra, kiegészítésre hívja fel megfelelő határidő kitűzésével a
kérelmezőt, ha
- a kérelemben szereplő fajták az adott termőhelyen nem telepíthetők,
- a telepítésre tervezett terület ökológiai szempontból nem alkalmas szőlőművelésre, vagy
nincs bent a szőlőkateszterben,
- a telepítés nem felel meg a hegyközségi rendtartásnak,
- a kérelem hiányos vagy nem tartalmazza a szükséges mellékleteket,
- az igazgatási szolgáltatási díjat nem fizették meg,
- a kérelemhez nincs mellékelve a terület tulajdonosának a szőlőtelepítéshez való
hozzájárulása.
A kérelmet a kézhezvételtől számított nyolc munkanapon belül a hegybíró a véleményével együtt
továbbítja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak (MVH). 2013 08.01-től a hegybíró
bírálja el és hozza meg a határozatot.
e) A telepítés, illetve a kivágás tényét az engedélyes tíz munkanapon belül köteles a hegybíró
részére írásban bejelenteni. A hegybíró a bejelentést továbbítja a növénytermesztési hatóság felé
(Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság).
A bejelentés alapján a művelettel érintett területet a növénytermesztési hatóság ellenőrzi. Az
ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvet megküldi a hegybíró, és a. mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatási szerv részére.
Az MVH elrendelheti az engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően telepített
szőlő kivágását a telepítő költségére, ha a telepítést a termőhelyre nem engedélyezett
szőlőfajtával, termőhelyen nem használható szaporítóanyaggal vagy nem engedélyezett területen
végezték. A felsorolt esetek kivételével - kivágás elrendelése helyett - megfelelő határidő
biztosításával az MVH kötelezheti a szőlő használóját az ültetvény átalakítására.
f) Újratelepítési jog az engedéllyel végzett ültetvénykivágás alapján keletkezik és a kivágott
ültetvénnyel megegyező nagyságú területre vonatkozik.
A 2008. augusztus 1. után engedéllyel végzett ültetvénykivágás alapján keletkezett jog 2015.
december 31-ig érvényes és használható fel. A fel nem használt újratelepítési jogok a telepítési
jogtartalékba kerülnek.
Az újratelepítési jog átruházása esetén az átadó és az átvevő közösen magánjogi szerződés
mellékelésével köteles kérelmezni az újratelepítési jog átvezetését a nyilvántartásban.
A szerződéshez be kell szerezni az illetékes hegybíró igazolását arról, hogy az átruházó
rendelkezik az újratelepítési joggal. Az újratelepítési jogot átruházó megállapodást, kérelemmel
együtt kell az MVH-nak benyújtani.
4) A szőlőtermesztés szabályozása
a) Művelésmód
Alkalmazható tőkeművelésmódok:
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- bakművelés,
- alacsony kordonművelés,
- középmagas kordonművelés,
- Guyot-művelés,
- ernyőművelés,
- egyesfüggöny-művelés
Új telepítés esetén a fentiekben felsorolt művelésmódok közül elsősorban a középmagas kordon
és az ernyőművelés mód ajánlott.
Az egyesfüggöny művelésmód alkalmazása új telepítésnél nem lehetséges.
b) A terhelés szabályozása
A hektáronkénti terméshozam, a minőségi szőlőtermesztés követelményeinek megfelelően
maximum 14 t lehet. A tőkénkénti rügyterhelést ennek megfelelően, max. 14
rügy/m2.(Badacsony termékleírás)
c) A növényvédelmi kötelezettség előírása
A szőlőültetvényt a termelő köteles a művelési kötelezettségének megfelelően művelni.
Amennyiben a termelő a hegyközség megfelelő határidőt biztosító felszólítása ellenére sem tesz
eleget a kórokozók és károsítók tömeges elszaporodásának veszélye esetén az általános
védekezési kötelezettségének, a hegyközség államigazgatási eljárást kezdeményezhet, melynek
keretében a növényvédelmi hatóság közérdekű védekezésként a növényvédelmi munkát
elvégezteti a termelő költségére. A növényvédelmi védekezések során kizárólag hatóságilag
engedélyezett, gyárilag zárt egységcsomagolású, érvényes felhasználási időtartammal rendelkező
növény védőszerek használhatók fel a használati utasítás szerint, a csomagoló anyagot mint
veszélyes hulladékot kell kezelni.
d) Fokozott figyelmet kell fordítani a természeti és tájvédelmi követelmény betartására.
e) A tag köteles a növényvédelmi munkákról és a felhasznált növény védőszerekről minden
esetben pontos feljegyzést készíteni a permetezési naplóban, amelyet a hegyközség és más
ellenőrzésre jogosult hatóságnak szükség szerint köteles bemutatni.
f) A szőlőültetvényben a szőlő fás részeinek betegségét, vagy veszélyes kártevők és kórokozó
megjelenését a tag köteles haladéktalanul bejelenteni a hegyközségnek, amelyet a hegybírók
jelenteni kötelesek a hegyközségi tanácsnak. A fertőzés továbbterjedésének megakadályozása
érdekében a hegyközségek a növényvédelmi hatósággal (Megyei Kormányhivatal Növény-és
Talajvédelmi Igazgatóság) közösen közérdekű védekezést rendelhetnek el.
g) A gyomirtást a szőlőültetvényekben a gyomnövények maghozó állapota előtt kell végezni,
hogy a gyomfertőzés ne terjedjen, különös tekintettel az allergiát okozó gyomnövények irtására,
/parlagfű stb./ továbbá, hogy a gyomnövények a tápanyagot és a vizet ne szívják el a szőlő elől.
h) A szőlő fenntartó tápanyag ellátását - levélanalízis alapján végzett laboratóriumi szakvélemény
szerint - évente ajánlott végezni. A szőlőtermelés melléktermékeit, a törkölyt – amennyiben
mentes a kötelező lepárlás alól -és a venyigét lehetőleg komposztálva a talajba vissza kell juttatni,
a talaj humusztartalmának és tápanyag szolgáltató képességének javítására. A megfelelő talajélet
és szerves anyagtartalom biztosítására 4-5 évenként szükséges a szervestrágyázás.
i) A tőkehiányok pótlását évről-évre folyamatosan kell végezni az engedélyezett szőlőfajták
szaporító anyagainak felhasználásával az ültetvény fajtaazonosságának megtartásával. A
szőlőtőkék 25 %-ot meghaladó hiányának pótlása esetén a telepítésre vonatkozó rendelkezéseket
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kell értelemszerűen alkalmazni. A gazdaságos szőlőtermesztés alapja a hiánymentes
növényállomány.
j) A vadászati tilalmat a vadászati törvény, valamint a természetvédelmi és tájvédelmi
jogszabályok határozzák meg.
k) A szüreti időpont meghatározása
A szüret időpontját a fajta érettségének / a termékleírás szerinti cukor- és savtartalom/ a szőlő
egészségi állapotának megfelelően kell meghatározni. Hegyközségi szinten a szüreti időpontokat
a helyileg szokásos módon /hirdetmény stb./ kell a termelőkkel közölni.
l) Termésbecslést az alábbi szempontok szerint kell végezni:
- a ténylegesen termő tőkék számának megállapítása,
- a terület nagyságától függően az átlagot reprezentáló minta tőkék átlagos fürtszámának
megállapítása,
- a fajtára jellemző átlagos fürtsúly meghatározása,
- a termés mennyiségének megállapítása és kifejezése t/ha-ban.
A termésbecslés időpontja: 08. 01-10-ig.
A termésbecslés adatait 08.15.-ig kell a hegyközségi tanácsnak továbbítani.
A termésbecslők munkáját a tagok segíteni kötelesek.
m) A megkülönböztetett jelölésű ( késői szüretelésű bor, jégbor, töppedt szőlőből készült bor)
minőségi bor szőlője csak a hegybíró előzetes (48 óra) értesítése után szüretelhető, a helyszíni
ellenőrzést követően, mely során a szőlő egészségi állapotát, érettségét, mustfokát, a várható
mennyiségét és a használni kívánt elnevezést jegyzőkönyvben kell rögzíteni és lehetőség szerint
fényképpel alátámasztani.
n) A szőlő őrzésének szabályozása
A mezőőrökről illetve a hegyőrökről szóló törvény figyelembevételével elsődlegesen az ültetvény
őrzésére terjed ki a települési önkormányzattal együttműködve. Madárkártétel ellen a hatékony és
gazdaságos szőlő őrzést a hegyközség közreműködésével a tagoknak csoportokban egymás között
kell megszervezni és finanszírozni az üdülő területek és a Nemzeti Park igényeinek
összeegyeztetésével.
o) A szőlőterület értékesítési szándékáról a tulajdonos köteles értesíteni a szomszédjait és a
hegybírót a szomszéd elővásárlási jogának érvényesítése végett.
p) A hegyközség közigazgatási területén közlekedésre csak a közutak vehetők igénybe. Szőlő
területeken, barázdákon, magánutakon való átjárás tilos.
5) A borgazdálkodással összefüggő feladatok szabályozása
A bor minőségét és mennyiségét a termőhely, a fajta és a termelés technológia alapvetően
meghatározza. A borkezelés célja, hogy a bor megfelelő körülmények között elérje és minél
tovább megőrizze a termőhelyre, fajtára jellemző karakterét, saját íz, illat, zamatanyagát és ezek
harmóniáját. A törvény értelmében szőlőmustot és szőlőbort csak szőlőből szabad előállítani.
a) A must és bor előállítása és kezelése során csak meghatározott anyagokat megengedett
arányban lehet felhasználni, és csak meghatározott eljárásokat szabad alkalmazni a 2004. évi
XVIII. tv. és a végrehajtásáról szóló rendeletek előírásainak megfelelően (99/2004. FVM
rendelet). Az ettől eltérően készített és kezelt bort hamisítottnak kell tekinteni.
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b) Forgalomba hozatalra szánt termékek készítése során úgy kell alkalmazni a megengedett
anyagokat és eljárásokat, hogy a végtermék megfeleljen a termékszabványokban, vagy más
módon előírt minőségi követelményeknek.
c) A bor megnevezésében, jelölésében a termőhelyre, szőlőfajtára, minőségére, évjáratra,
termelőre, pincére utaló kifejezés csak akkor alkalmazható, ha ezek a jelölések a valóságnak
megfelelnek valamint kielégítik a bortörvény, és a termékleírások előírásait.
d) A minőség- és eredetvédelem érdekében szükség van a tagok tevékenységének részletes és
pontos ismeretére, hogy a termelésről, forgalmazásról pontos adatok álljanak a hegyközség
rendelkezésre, hogy a termék nyomon követhető legyen a termelőtől a fogyasztóig. A határidőre
történő pontos adatszolgáltatás előfeltétele különféle támogatások elnyerésének.
e) A szüret időpontjáról, a betakarításról, a szőlőfeldolgozásról, az értékesített ill. felvásárolt
szőlő mennyiségéről - szőlőfajta és minőségi kategória szerinti bontásban - a tag köteles
pincekönyvet vezetni és annak alapján adatszolgáltatást teljesíteni a hegybíró részére:
- a szőlőterméséről a szüret befejezését követő nyolc napon belül, de legkésőbb a tárgyév
november30-ig a szőlőterület szerinti hegybírónak,
- a felvásárolt szőlőről a felvásárlást követő nyolc napon belül, de legkésőbb a tárgyév
november 30-ig a szőlőterület szerinti hegybírónak,
f) A bor felhasználásáról és borkészletéről évente kétszer, a július 31.-i állapotnak megfelelően
augusztus 15-ig a november 30.-i állapotnak megfelelően december15-ig az elszámolást a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé meg kell tenni a tagoknak.
g) A keletkezett borászati melléktermékek készletéről, leadásáról 123/2008.(IX.16.) FVM
rendelet 3.§. (1) és 5.§ (1) pedig a 25 hl feletti bormennyiséget előállítóknak, az ellenőrzött
kivonásról a Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóságára kell bejelenteni.
h) A helyszíni ellenőrzést a választmány legalább két tagja végezheti, lehetőség szerint az egyik
olyan személy legyen aki közigazgatási alapvizsgával rendelkezik vagy lehet a hegybíró is. A tag
az ellenőrzés alkalmával a szőlészeti és borászati nyilvántartásait, ezekkel kapcsolatos
bizonylatait bemutatni köteles. Készletellenőrzésnél azt tevékeny közreműködésével segítenie
kell. Az adatszolgáltatási bejelentések ellenőrzése esetenként történik.
i) A borászati tevékenység, a borforgalmazás, a nyilvántartási kötelezettség ellenőrzésének
szabályozása:
- a 2003. évi CXXVII. Jöt. törvényi illetve az 52/2001 FVM-PM együttes rendeletében előírt
nyilvántartás (=Pincekönyv) vezetése a 27/2011.(IV.12.) VM rendelet alapján történik,
- a terméket származási bizonyítvánnyal kell átadni a vevőnek. A Származási bizonyítvány
beszerzése, ill. továbbadása a termékkel együtt az eladó kötelessége,
- A tagok borforgalmazására vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének és a
nyilvántartások vezetésének szabályozása /felvásárlási, közfogyasztási értékesítés,
önfogyasztás, technológiai veszteség - fajta, minőségi kategória szerinti bontásban/:
pincekönyv szerint, naprakész állapotban.
7).A szőlő termőhelyi kataszterének kiegészítésére, módosítására irányuló kezdeményezés
rendje
a) A termőhelyi kataszter kiegészítése vagy módosítása iránti kérelmet a termőhely szerint
illetékes hegyközség hegybírójához kell benyújtani (97/2009.(VII.30.) FVM rendelet 4. számú
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melléklete szerinti) formanyomtatvány alapján. A hegybíró a kérelmet véleményével továbbítja a
termőhelyi katasztert vezető szervnek, mely a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.
b) Művelési ág változás kezdeményezése esetén a hegyközség az engedély kiadásáról
határozatban dönt.
8).A hegyközségi adatszolgáltatás és a származási bizonyítványok kiadásának rendje
A 128/2012. (XII. 14.) VM rendelete a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a
származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról,
forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról.
a) Származási bizonyítványt csak a hegyközségi tagnyilvántartásban szereplő termelő és
felvásárló kérhet, aki határidőre teljesítette a hegyközségi járulék fizetési és adatszolgáltatási
kötelezettségét.
b) Bort, valamint borászati feldolgozás céljára szőlőt forgalomba hozni csak származási
bizonyítvánnyal szabad.
c) A szőlő, OEM, OFJ bor származási bizonyítványát a hegyközség hegybírója adja ki a tag
kérelme alapján.
d) Szőlő származási bizonyítványának kiadását a termelő kérheti a 128/2012.(XII.14.) VM
rendelet 8. számú melléklet szerinti kérelemnek a hegybíróhoz történő benyújtásával.
A kérelemhez mellékelni kell a mázsajegyet, a felvásárlási jegyet vagy átvételi elismervényt,
illetve a termelő nyilatkozatát, hogy a szőlőt maga dolgozza fel. A megkülönböztetett jelölésű
(késői, jégbor stb.) bor szőlő származási bizonyítvány kérelméhez csatolni kell a szüret előtt
felvett jegyzőkönyvet.
e) Ha a kérelemhez nem mellékelték ezeket az iratokat, a származási bizonyítványt nem lehet
kiadni.
f) A bor származási bizonyítványának kiadására irányuló kérelmet a 128/2012.(XII.14.) VM
rendelet 6. számú melléklet szerinti nyomtatványon kell a hegybíróhoz benyújtani. A bor első
származási bizonyítványára irányuló kérelemhez mellékelni kell a szőlő származási bizonyítvány
első (hologramos) példányát.
g) A hegybíró a megfelelő kérelem alapján a származási bizonyítványt kiállítja a borra
vonatkozóan.
h) Adómentes bor előállítása esetén borszármazási bizonyítvány nem adható ki.
i) A bor származási bizonyítványon az adatok csak nyomtatott formában szerepelhetnek. Ha a
kérelemben feltüntetett adatok nem felelnek meg a valóságnak, továbbá ha a hegyközségi tag az
adatszolgáltatási és járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, a származási bizonyítvány
kiadása iránti kérelmet alakszerű határozattal el kell utasítani.
j) A must, illetve a bor javítása esetén a borszármazási bizonyítványon jelölni kell a javítás előtti
és a javítást követő cukor- és savtartalmat.
k) A saját termésű és vásárolt szőlőre a származási bizonyítvány iránti kérelmeket a szüret
befejezését követő 8 napon belül, de legkésőbb november 30-ig kell benyújtani. Kivételesen
november 30. utáni szüret esetén (pl. jégbor) a kérelmet a szüret befejezését követő 8 napon belül
kell benyújtani. A november 30. utánra várható szüretet a határnapig a hegybírónál be kell
jelenteni.
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l) A szőlő származási bizonyítványt a szüretet követő év január 10-ig seprős újborra át kell
váltani, jégbor-ról szőlő származási bizonyítvány alapján március 31-ig adható ki bor származási
bizonyítvány.
9).Más területről származó szőlő, bor igazolása
a) A feldolgozónak a más hegyközség területéről, más tagállamból vagy harmadik ország
területéről történő szállítás esetén a bor mennyiségét az átvételt követő 15 napon belül a
származási bizonyítvány vagy szállítási okmány bemutatásával a borászati üzem helye szerinti
illetékes hegybírónak be kell jelentenie.
b) Nem Magyarországról származó szőlőből készült bor származási bizonyítványát az előállítást
végző borászati üzem helye szerint illetékes hegybíró állítja ki, a szőlő szállítási okmánya alapján.
A származási bizonyítványon fel kell tüntetni a szőlő származási helyét, továbbá a természetes
alkoholtartalmát.
c) Exportra, illetve más tagállamba szállított szőlő származási bizonyítványát, illetve cefre, must,
törkölyös must, hordós bor szállításánál a bor származási bizonyítványát csatolni kell a kísérő
okmányhoz.
10) A származási bizonyítványok felhasználása
a) A szőlő származási bizonyítványt a hegybírónak, a szőlőt feldolgozó borászati üzemnek és a
szőlőtermelőnek 5 évig meg kell őriznie.
b) A bor származási bizonyítványát csatolni kell a forgalomba hozatali engedélykérelemhez. A
bor származási bizonyítványában foglaltaknak a mennyiség és a bor megjelölése tekintetében
egyeznie kell a forgalomba hozatali engedélykérelemben szereplő adatokkal. Származási
bizonyítvány hiányában a forgalomba hozatali engedély nem adható ki.
11) A rendtartási szabályok betartásának ellenőrzésére a borvidéki Hegyközségi Tanács is
jogosult. Észrevételeit közli a Választmánnyal, aki intézkedni köteles.

II.
Büntető rendelkezések
1) Általános szabályok
A hegyközségek tagjainak a hegyközség területén a szőlő- és bortermelés egyediségének, a
szakmai és turisztikai vonzerejének megtartása, a "Szent György-hegyi bor" hírnevének
megőrzése érdekében elemi érdeke és kötelessége a hegyközségi rendtartás betartása és
betartatása.
a) A tagok termelő tevékenységük során a rendtartást gondatlanul vagy szándékosan sérthetik
meg. A szabálysértés ténye az illetékes hegyközség tudomására juthat bejelentés, határidő
elmulasztás vagy ellenőrzés során.
b) A szabálysértés az illetékes tudomására jutásakor tisztázni kell a felelős személyét. Csak
vétkes /szándékos vagy gondatlan/ magatartás miatt lehet felelősségre vonást alkalmazni. A tag
felelősségét kizáró okok: elmebetegség, gyengeelméjűség, tudatzavar, vagy fenyegetés hatása
alatti cselekvés, jogos védelem, végszükséglet esete.
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c) A hegyközségi rendtartásban megfogalmazott szabályokat megsértőkkel szemben a
cselekmény, illetve a magatartás súlyosságától függően az alábbi szankciókat kell alkalmazni
-figyelmeztetés - akkor alkalmazható: ha az elkövetett cselekmény jelentéktelen súlyú, vagy a
mulasztást időközben pótolták,
-eltiltás a származásmegnevezés és a minőségi kategóriára utaló jelölés használatától, a
hegyközség vagy a borvidék érdekeit súlyosan sértő magatartás, borhamisítás, hamis
termékjelölés esetén,
-pénzbírság kiszabása súlyos vagy ismétlődő esetekben.
d) Ha a cselekmény vagy mulasztás elkövetése óta legalább egy év eltelt, a felelősségre vonásnak
nincs helye, kivéve a hamis termékjelölés és a borhamisítás esetét. A kiszabott büntetések
igazodjanak a cselekmény súlyához, az ismétlődéshez, a tag személyi körülményeihez. A
választmány az elmarasztalásokat két évig nyilvántarthatja, hogy ismételt elkövetés esetén
súlyosbító tényezőként figyelembe vehesse. Több cselekmény egyszerre történő elbírálásakor a
legsúlyosabbra vonatkozó joghátrányt kell alkalmazni.
e) A büntetés elévülése
Nem lehet végrehajtani a büntetést, a kiszabást követő egy év elteltével.
2) Egyes szabálysértések és büntetések mértéke
5.000-től 20.000 Ft-ig terjedő mértékű büntetéssel sújtható az alábbi szabályszegéseket elkövető.
a) Aki az ültetvényéhez tartozó mezsgyének, útszakasznak, ároknak, vagy ezek műtárgyainak a
rendtartásban előírt karbantartását elmulasztja, és a munka pénzbeli megváltásáról sem
gondoskodott.
b) Az erózió elleni védekezés elmulasztása esetén.
c) A szőlőkivágási- és telepítési engedély kérésének elmulasztása esetén.
d) A szőlőtelepítési engedélyben előirt szaporítóanyag felhasználásra vonatkozó szabályok
megsértése esetén.
e) A telepítés előkészítésének hiányosságai esetén.
f) A szőlőtelepítés támrendszerének előírástól való eltérése esetén.
g) Új telepítésű szőlőültetvényekben a tőkeművelés meghatározott változataitól való eltérés
esetén.
h) A behatárolt rügyterhelés megsértése esetén.
i) A növényvédelmi kötelezettség elmulasztása esetén.
közérdekű védekezésként a termelő költségére elvégeztethető, ezen kívül előforduló esetenként
bírságolható.
j) Növényvédőszer és műtrágya tárolásával és felhasználásával összefüggő technológiai és
agrotechnikai mulasztás esetén.
k) A permetezési napló vezetésének elmulasztása, ill. annak hiányosságai esetén.
l) A szőlő veszélyes betegségeinek és kártevőinek bejelentési kötelezettségét elmulasztó esetben.
m) A talajmunkák talajvédelmi szempontjainak elmulasztása esetén.
n) A gyomirtás hiányosságai esetén.
o) A szőlő fenntartó tápanyagellátásának agrotechnikai hiányosságai esetén.
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p) A szőlő folyamatos hiánypótlásának elmulasztása esetén.
q) A vadászati tilalom megsértése esetén államigazgatási eljárást kell kezdeményezni.
r) A szüret megkezdését meghatározó szüreti időpont előtt végzett szüretelés esetén.
s) A termésbecslés elvégzésének zavarása, megakadályozása esetén.
t) A szőlők őrzésében való együttműködési készség és anyagi hozzájárulás elmulasztása esetén.
u) A must és a bor előállítása, kezelése során törvénybe ütköző cselekménynek, azaz
hamisításnak minősülő tevékenység esetén, a termőhelyre utaló elnevezés használatának
megtiltása 2 évig, valamint pénzbírság.
v) A hamis termékmegjelölés alkalmazása esetén a termékre a borvidéki elnevezés, a minőségi
és a tájbor kategóriában történő forgalmazás megtiltása, valamint pénzbírság.
z) Állami ellenőrzőjegy, megkülönböztető védjegy alkalmazásával kapcsolatos visszaélések
esetén a származási bizonyítvány visszavonása és pénzbírság.
zs) Adatszolgáltatási és bizonylati kötelezettség hiányossága, ill. mulasztása esetén pénzbírság, és
az egyértelműen nem azonosítható tételekre a termőhelyi megnevezés és a minőségi megjelölés
megtagadása.

III.
A rendtartási eljárás
1) Az eljáró szerv
a) A rendtartási ügyekben a hegyközségeknél a választmány jár el.
Helyszíni ellenőrzések, bejárások alkalmával a választmány legalább kettő tagjának kell jelen
lenni.
b) Az ellenőrzések, szemlézések lehetnek váratlanok, vagy előre bejelentettek. Készletfelmérés
vagy átfogó bizonylati ellenőrzés szándékát célszerű a taggal az ellenőrzést megelőzően 8 nappal
közölni. A tag az előre bejelentett ellenőrzés elől csak kivételes esetben térhet ki. A kivételes ok
megszűnését 3 napon belül köteles jelezni az ellenőrizni szándékozónak és tűrni az ellenőrzés
lefolytatását 15 napon belül.
c) A tag ellenőrzésében a választmány tagjaként nem vehet részt közvetlen családtag, vagy akitől
az ügy tárgyilagos megítélése nem várható el. A kizárásról, a kieső tag pótlásáról a hegyközség
elnöke gondoskodik.
d) Helyszíni bírság akkor alkalmazható, ha az ellenőrzésben a választmány legalább 3 tagja vesz
részt, a II/2. a, e, j, k, m, p, r, s, pontok esetében.
- A helyszíni bírság több szabályszegés egyidejű feltárása esetén már nem alkalmazható.
- A helyszíni bírság maximális mértéke 5 ezer Ft. Átvételét bevételi pénztárbizonylattal kell
igazolni.
2) Az eljárás megindítása
a) Az eljárás megindítására feljelentésre, vagy az ellenőrzések eredményeként, a mulasztás
kiderülésekor hivatalból kerülhet sor. Az eljárás megindításáról az ügyfelet értesíteni kell.
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b) A hegyközség csak saját tagjaival szemben kezdeményezhet eljárást a rendtartásban
meghatározott esetekben. Hatáskör vagy illetékesség hiányában az ügyet a megfelelő szerhez át
kell tenni.
c) Az eljárás megszüntethető, ha az intézkedés vagy a büntetés mellőzhető a cselekmény
jelentéktelen súlya miatt, megszüntetendő, ha a cselekményt nem a feljelentett követte el, vagy az
elkövető meghalt.
d) Az eljárás fel függeszthető, ha az ügy eldöntése valamely előzetes kérdés elbírálásától függ,
ami más szerv hatáskörébe tartozik, vagy az elkövető távol van. A felfüggesztés az elévülési időt
megszakítja. Az eljárás csak a feltétlen szükséges legrövidebb időig függeszthető fel úgy, hogy az
eljárás legfeljebb két éven belül befejezhető legyen.
3) Az eljárás lefolytatása:
a) Az eljárástárgyalás nélkül lefolytatható, ha a tényállás tisztázott, mert az elkövető azt
beismerte, vagy a kellő hatás így is elérhető.
b) Tárgyalást kell tartani, ha a tényállás tisztázásához szükség van az eljárásban részt vevő
személyek együttes meghallgatására. A tárgyaláson meg kell hallgatni az ügyfelet, a tanút, a
szakértőt és megszemlézni a bizonyítékokat.
Az ügyfél és képviselője a tárgyaláson elhangzottakra észrevételt tehet, a meghallgatott
személyhez kérdést intézhet, vagy más személy meghallgatását vagy más bizonyíték beszerzését
indítványozhatja. A hegyközségeknél a tárgyalást a közigazgatási alapvizsgával rendelkező
személy illetve a hegybíró is vezetheti. A tárgyalás lefolytatásának határideje lehetőleg ne legyen
több harminc napnál.
c) A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az eljáró
szerv megnevezését, a jegyzőkönyv készítésének helyét és idejét, a meghallgatott személy
természetes személyazonosító adatait és lakcímét, a jogokra és kötelezettségekre való
figyelmeztetést, továbbá az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat, végül
a meghallgatott személy, az ügyintéző és a jegyzőkönyvvezető aláírását.
d) Azt, akinek személyes meghallgatása az eljárás során szükséges az eljáró szerv arra
kötelezheti, hogy előtte vagy a megjelölt helyen jelenjen meg. A megjelenésre határnapot vagy
határidőt kell megjelölni. Az idézést írásban úgy kell közölni, hogy az idézett a meghallgatást
megelőzően legalább 8 nappal megkapja. Az idézésben meg kell jelölni, hogy az idézett személyt
milyen ügyben és milyen minőségben /eljárás alá vont személyek tanúként, stb./ kívánják
meghallgatni. Az idézett személyt figyelmeztetni kell a megjelenés elmulasztásának
következményeire.
e) Az idézett személy az idézésnek köteles eleget tenni. Ha az idézett személy az idézésnek nem
tesz eleget, vagy meghallgatása előtt az eljárás helyéről engedély nélkül eltávozik, távolmaradását
vagy eltávozását megfelelően nem igazolja, 3 ezer forintig terjedő bírsággal sújtható.
4) A képviselet
a) Az eljárás alá vont hegyközségi tag a rendtartási eljárásban köteles személyesen
közreműködni.
b) Gazdasági társaságot az eljárásban meghatalmazott képviselhet. A meghatalmazott képviseleti
jogosultságát igazolni köteles. Az eljáró szerv visszautasítja az olyan meghatalmazott eljárását,
aki az ügyben a képviselet ellátására nem alkalmas, vagy aki a jogosultságát nem igazolja.
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c) Az iratokat az ügyfél számára, ha törvényes képviselője, ügygondnoka vagy írásban
meghatalmazott képviselője van, ezek részére kell kézbesíteni.
d) Az idézés kézbesítése azonban a megidézett részére történik, képviselője egyidejű
értesítésével.
5) A tanúvallomás megtagadása
A tanúvallomást megtagadhatja az, aki az elkövető:
- egyenesági rokona, vagy ennek házastársa
- örökbefogadó vagy nevelőszülője, örökbefogadott vagy nevelt gyermeke,
- testvére, házastársa, vagy élettársa
- házastársának egyenes ági rokona, testvére, testvérének házastársa
A tanúvallomás megtagadható olyan kérdésben, amelyben a vallomásával a tanú magát vagy a
fentiekben felsorolt esetekben hozzátartozóját bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésével
vádolna. A fenti rendelkezéseket a szakértőre is megfelelően alkalmazni kell. A tanú, a szakértő,
az eljárás alá vont személy, ha a vallomástételt, a közreműködést és véleménynyilvánítást a
következményekre történt figyelmeztetés után elfogadható ok nélkül megtagadja, háromezer
forintig terjedő bírsággal sújtható.
6) Az eljárás költségei
A rendtartási ügyekben történő eljárás költségeit az eljárás során elmarasztalt tag viseli.
Elmarasztalható határozat hiányában, vagy behajthatatlanság esetén az eljáró hegyközség a
költségviselő.
7) A hegyközség az eljárás során hozott döntéseiket határozat formájában közli az érintettekkel.
A határozatnak tartalmaznia kell:
- az eljáró szerv megnevezését, az ügyfél nevét és lakóhelyét /székhelyét/, az ügy számát,
tárgyának és ügyintézőjének megjelölését,
- a rendelkező részben az eljáró szerv döntését, továbbá a fellebbezés és a bírósági
felülvizsgálat lehetőségéről való tájékoztatást,
- az indoklásban a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat, az
ügyfél által felajánlott, de mellőzött bizonyítást és a mellőzés indokait,
- az eljárt szakhatóságok megnevezését és azokat a jogszabályokat, tartási pontokat, amelyek
alapján az eljáró szerv a határozatot hozta,
- a határozat hozatalának helyét és idejét, a határozat aláírójának nevét, hivatali beosztását és
az eljáró szerv bélyegző lenyomatát.
Ha a határozat kötelezést tartalmaz, a teljesítésre határidőt vagy határnapot kell megállapítani.
8)A határozatot kézbesítés útján kell közölni.
Tárgyaláson a határozat a jelenlévő ügyféllel kihirdetés útján is közölhető - ez nem mentesít az
írásos határozat kézbesítésétől -. A kihirdetett határozatot az ügyfélnek 8 napon belül meg kell
küldeni. A növényvédelem elmulasztása, a borgazdálkodás szabályainak megsértése, a
borhamisítás és a hamis termékjelölés tárgyában hozott elmarasztaló határozatokat a helyben
szokásos módon közszemlére kell kitenni. A közszemlére tett iraton mind a kifüggesztés, mind a
bevétel napját fel kell tüntetni. A határozat közlésének napja az a nap, amelyen azt kihirdették,
kézbesítették, a közszemlére tett iratot levették.
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9) A határozat kijavítása, kiegészítése
A határozatot az eljáró szerv név-, szám-, vagy számítási hiba és más hasonló elírás esetén
kijavíthatja, vagy kicserélheti, kiegészítheti, ha valamilyen kérdésről nem rendelkezett.
A kijavítást és a kiegészítést az alaphatározat eredeti példányára és kiadmányaira is lehetőleg fel
kell jegyezni, és az alaphatározattal egyező módon az ügyféllel közölni kell.
Nincs helye a határozat kiegészítésének, ha ez jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot sértene.
10) Mulasztás igazolása
Aki a határnapon nem jelent meg, vagy a határidőt elmulasztotta, az eljáró szervnél igazolási
kérelmet terjeszthet elő. Az igazolási kérelemről az eljáró szerv dönt.
Az igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól, illetve az elmulasztott határidő utolsó napjától
számított 8 napon belül lehet előterjeszteni. Ha a mulasztás az ügyfélnek később jutott
tudomására, vagy az akadály később szűnt meg, a határidő a tudomásra jutástól, illetőleg az
akadály megszűnésétől kezdődik.
Az elmulasztott határnaptól, illetőleg az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 6 hónapon
túl igazolási kérelmet nem lehet előterjeszteni. Határidő elmulasztása esetén az igazolási
kérelemmel egyidőben pótolni kell az elmulasztott cselekményt is.
11) Jogorvoslat
a) A hegyközség közigazgatási ügyben hozott elsőfokú határozata ellen a hegyközségi tanácshoz
lehet fellebbezni.
b) A jogsértő testületi határozat ellen bármely tag a bírósághoz fordulhat keresettel. Perindítás
előtt a sérelmet szenvedett tag a sérelmezett határozat meghozatalát követő 15 napon belül
köteles bejelenteni a jogsértést az ellenőrző bizottságnak, amely további 15 napon belül állást
foglal. Az ellenőrző bizottság állásfoglalásának kézhezvételétől számított 30 napon belül lehet
benyújtani a keresetet a bírósághoz.
12) A hegyközségi rendtartás keretében nem szabályozott esetekben a hegyközségekről szóló
többszörösen módosított 2012.évi CCXIX. törvény, valamint a 2004. évi XVIII., illetve CXL
törvény rendelkezései az irányadók.
A Hegyközségi RENDTARTÁST a közgyűlés 2013.03.28 ülésén 5/2013.03.28. számú
határozatával elfogadva jóváhagyta.

------------------------------------------Hegyközség elnöke

------------------------------------------Jegyzőkönyvvezető

-------------------------------------------Hitelesítő tag

------------------------------------------Hitelesítő tag

Ellenjegyezte:

