Mátrai Hegyközségi Tanács
Rendtartása

Mátrai Hegyközségi Tanács Rendtartása

Hatályos: 2015. április 9-től

1. oldal

A Rendtartás célja, hatálya:
A Rendtartás célja az Alapszabály 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.
A Rendtartás területi hatálya a Hegyközségi Tanács területét jelenti Mátrai körzet és
Síkvidéki körzet, mely konkrétan a
Mátrai körzet: Abasár, Apc, Atkár, Detk, Domoszló, Ecséd, Gyöngyös, Gyöngyöshalász,
Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Hatvan,
Karácsond, Kisnána, Markaz, Nagyréde, Pásztó, Rózsaszentmárton, Szücsi, Vécs, Visonta,
Hort, Pálosvörösmart, Hasznos, Tar, Szurdokpüspöki, Erdőtelek
Síkvidéki körzet: Kerepes, Kisnémedi, Mogyoród, Őrbottyán, Szada, Szendehely, Vác,
Vácegres, Vácrátót, Veresegyház, Heves, Penc
településeknek a szőlőkataszter szerint I. és II. osztályú határrészei.
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.
A Rendtartás tárgya a hegyrendészet és gazdálkodás, a büntető rendelkezések, valamint a
Rendtartási eljárások szabályozása.
I.

1.

A hegyrendészet és a gazdálkodás szabályai
Szőlőkataszter – módosítási eljárás és a szaporítóanyag előállítás szabályai,
engedélyezett szőlőfajták

1.1. A Borvidéken, a hatályos jogszabályokban felsorolt szőlőfajták termelhetők, melyet a
Hegyközségek saját Rendtartásukban szabályoznak.
1.2. A Borvidéken telepíthető kiemelt és egyéb támogatható szőlő fajtajegyzéket a
mindenkor hatályos Borvidéki terv tartalmazza.
1.3. Fajtakör módosítás kezdeményezése.
Hegyközségi szinten történő változtatás esetén a Hegyközségi Választmány és a
Hegyközségi Tanács Igazgatóválasztmánya közös állásfoglalása szükséges.
Borvidéki szintű változtatás esetén a Hegyközségi Tanács Igazgatóválasztmánynak
javaslata szükséges.
Mindkét esetben szükséges a Földművelésügyi Minisztérium engedélye.
1.4. Szőlőkataszter módosítás eljárási szabályai:
Hegyközségi szinten történő változtatás esetén a Hegyközségi Választmány és a Mátrai
Hegyközségi Tanács Igazgatóválasztmánya közös állásfoglalása szükséges.
Borvidéki szintű változtatás esetén a Hegyközségi Tanács Igazgatóválasztmányának az
állásfoglalása szükséges.
A kataszter módosításhoz a Földművelésügyi Minisztérium engedélyét is be kell szerezni.
1.5. A szaporítóanyag előállításra vonatkozó előírások:
Szaporítóanyag előállítás csak a NÉBIH engedélyével végezhető a Szőlőtermesztésről és
Borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény hatályos rendelkezései alapján.
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A szőlő termesztéssel összefüggő szabályozás

2.1. A terhelés szabályozására vonatkozóan a várható piaci helyzet ismeretében a
választmány tehet ajánlást, a tárgyévet megelőző év december 20-ig. Az ajánlás
végrehajtását a hegybíró köteles ellenőrizni, és az ajánlást megsértőket írásban
figyelmeztetnie kell.
2.1. A szüret kezdési időpontját a helyi Hegyközség Választmánya évente meghatározza, az a
bor, ami a szüret időpontja előtt szüretelt szőlőből készült a OEM névvel nem kaphat
származási igazolást.
A szüret időpontját hirdetmény útján kell az érdekeltekkel közölni. Rendkívüli
körülmények /időjárás, fertőzés/ esetén az előzőektől el lehet térni.
2.3. A Borvidéken szerkezet-átalakítását és fajtaváltását A hatályos Borvidéki terv szerint
végezhető.
2.4. Az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat a hatályos 127/2009. FVM rendelet,
valamint a hatályos termékleírások tartalmazzák.
2.5. A Hegyközségi Tanács, a működéshez szükséges adatokat kérhet a Borvidék
Hegyközségeitől.
3. Borgazdálkodással összefüggő előírások:
3.1. A feldolgozás, tárolás, valamint a bor kezelése során mindig az aktuális jogszabályt és
hatályos termékleírásokat kell alkalmazni.
3.2. Mustot illetve bort csak szőlőből szabad előállítani. A must vagy szőlőcefre természetes
eredetű cukortartalmának kiegészítése, sűrített must, töményített must, vagy répacukor
hozzáadásával történhet a rendelet előírásainak megfelelően. Must és bor készítése és
kezelése során a reduktív eljárások alkalmazását kell előnyben részesíteni.
3.3. A Hegyközségi Tanács a szőlőfeldolgozásra, borkezelésre vonatkozóan a jogszabályi
előírásoktól szigorúbb követelményeket tagjai részére nem ír elő.
3.4. A Hegyközségi Tanács az előírásokat be nem tartó tagjával szemben államigazgatási
eljárást kezdeményez.
4. Egyéb Rendtartási előírások
4.1. A megtermelt, előállított szőlő és bor értékesítése esetén a Hegyközségi tag köteles a
termékéhez származási bizonyítványt mellékelni. A származási bizonyítvány kiadására
csak a járulékfizetési és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése után kerülhet sor.
4.2. Szőlő ill. bor felvásárlást végző tag köteles a termelőtől, előállítótól a származási
bizonyítványt megkérni. Ennek elmulasztása esetén államigazgatási eljárás keretében
szabálysértési bírság is kiszabható.
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4.3. A Hegyközségtől a Hegyközségi Tanács felé csak olyan módon adható tovább
nyilvántartási adat, hogy a személyes adatok védelme biztosított legyen. Személyre
beazonosítható adat a Hegyközségi Tanácsi nyilvántartásból nem adható ki. Ez alól
kivételt képeznek a tisztségviselők név és lakcím adatai, valamint a külön jogszabályban
meghatározott kötelezettség.
4.4. A Hegyközségek Rendtartásukat az elfogadást, illetve a módosítást követően 15 napon
belül kötelesek a Mátrai Hegyközségi Tanácsnak hivatalosan megküldeni szakmai
felülvizsgálatra. Kifogás híján a megküldést követő harminc nap elteltével hirdetményi
úton, valamint a helyben szokásos más alkalmas módon is közzé kell tenni.
II.
Büntető rendelkezések
1. A felelőség megállapításának szabálya
Csak szándékos, vagy gondatlan magatartásnál lehet felelőségre vonást alkalmazni.
Minden esetben a cselekmény megszüntetésére, a mulasztás pótlására írásban kell
felszólítani a tagot, határidő megjelölésével, a következményekre való felhívással.
Azt, aki nem Hegyközségi tagként vét a Rendtartás szabályai ellen, a Hegyközség
felszólítja a jogellenes állapot megszüntetésére vagy a Rendtartás szerinti cselekvésre. A
felszólítás eredménytelensége esetén a Hegyközség bíróságtól kérheti a Rendtartásba
ütköző cselekményt elkövető személynek a felszólításnak megfelelő kötelezését.
2. Rendtartási büntetések és intézkedések
2.1. Figyelmeztetés /írásos elmarasztalás/.
2.2. Felszólítás /valamilyen cselekmény elvégzésére vagy elhagyására/.
2.3. Pénzbírság /a mindenkori szabálysértési bírság maximumának összegéig/.
2.4. Eltiltás termőhelyre utaló termékjelzés használatától.
2.5. Eltiltás minőség megjelölés használatától
A 2.4. ill. 2.5. sz. büntetések esetén 2.1. és 2.3. szankciók is alkalmazandók
3. Büntetések kiszabásának elvei
3.1. A büntetés kiszabásánál minden esetben mérlegelni kell a cselekmény súlyán túl a tag
személyi körülményeit, a szabálysértés feltárásában való segítőkész közreműködést.
3.2. A cselekmény ismétlődését, halmazati jellegét súlyosbító körülményként kell figyelembe
venni.
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3.3 1 évtől 3 évig terjedhet, de minden határozatnál határnap kijelölésével kell az
érvényesség időtartamát meghatározni.
3.4. A büntetések 2 évig tarthatók nyilván /a 2 évnél hosszabb időre szóló eltiltás
kivételével/, ez egyben a büntetések elévülési ideje is.
3.5. Súlyosbító körülményként az ismétlődés csak az elévülési időn belül vehető figyelembe.
4. Egyes szabályszegések felsorolása és szankciói
Szabályszegés megnevezése
engedély nélküli telepítés
engedélytől eltérő telepítés
ellenőrizetlen szaporítóanyag felhasználás
szüreti időpont megszegése
növényvédelmi kötelezettség elmulasztása
talajművelési kötelezettség elmulasztása
szőlőtermeléssel kapcsolatos szabályszegések
borászati tevékenységgel kapcsolatos szabályszegések
adatszolgáltatási mulasztások

Büntetési szankció
pénzbírság, kivágás
pénzbírság
pénzbírság
pénzbírság, mt. minőségi bor
megnevezés eltiltása
figyelmeztetés, pénzbírság
figyelmeztetés, pénzbírság
felszólítás, pénzbírság

felszólítás, eltiltás
figyelmeztetés, származási
bizonyítvány megvonása
hamis termékjelölés alkalmazása
eltiltás
hamisított termék előállítása
pénzbírság
és
büntetőeljárás
kezdeményezése
A pénzbírság a mindenkori szabálysértési bírság maximumának összegéig, terjedhet.
III.
Rendtartási eljárás
1. Eljárási szabályok:
1.1. Rendtartási ügyekben az Igazgatóválasztmány jár el, a Rendtarásban rögzített
szabályok alkalmazásával.
1.2. Az Igazgatóválasztmány a Hegyközségi Tanácsi Rendtartás érvényesítését ülésein
állandó napirendként tárgyalja. Az Elnök, az Alelnök, a Titkár és az EB. Elnök jogosult
külön javaslatot tenni és rendkívüli ellenőrzést tartani, eljárást kezdeményezni, és
határozati javaslatot tenni.
1.3. Eljárás abban az esetben indítható bejelentés alapján, ha az eljárás lefolytatását legalább
4 Igazgatóválasztmányi tag támogatja.
1.4. Hatáskör és illetékesség nélkül eljárás nem kezdeményezhető. Bármilyen személyi
érintettség esetén az eljárásból az Igazgatóválasztmányi tagot ki lehet zárni. Eljárási
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kizáró ok esetén a Titkár a Hegyközségek Nemzeti Tanács Főtitkárától írásban köteles
kérni az eljáró Titkár kijelölését.
1.5. Az eljárás indokolt esetben rövid úton megszüntethető, felfüggeszthető, félbeszakítható,
de egy éven belül minden esetben befejezendő.
1.6. Tárgyalás csak határidőre kitűzve, az idézett személy idézeti minőségét meghatározó
idézéssel tartható meg. A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell felvenni.
1.7. A Hegyközségi Tanácsnál kezdődött eljárás, tárgyalás nélkül is lefolytatható, ha a
tényállás tisztázott és az érintett beismerte a szabálysértést.
1.8. A Hegyközségi határozat elleni fellebbezésre indult eljárást minden esetben tárgyalás
alapján, határozathozatallal kell lezárni.
2. A határozat felülvizsgálata
2.1. A jogsértő testületi határozat felülvizsgálatát a Hegyközségi szervezet bármely tagja
kérheti a bíróságtól.
2.2. Az Igazgatóválasztmánynak Rendtartási ügyben hozott határozata felülvizsgálatát az a
tag kérheti, akinek jogát vagy jogos érdekét a határozat sérti.
2.3. 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.
2.4. 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.
2.5. A bíróság eljárására egyebekben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
2.6. Az Igazgatóválasztmány szabálysértés vagy bűncselekmény észlelése /gyanúja/ esetén
köteles a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál feljelentést tenni.
3. Eljárással kapcsolatos költségek viselése
3.1. Az eljárás igazolt költségeit az eljárásba vont személy viseli, amennyiben a bűnössége
beigazolódott.
3.2. Bejelentésre indult eljárás esetén a bejelentőt terheli az eljárás költsége, amennyiben az
eljárásba vont személy ártatlansága igazolódik.
IV.
Záró rendelkezések
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1. A jelen Rendtartást minden Hegyközségeknek meg kell küldeni, és ennek egy példányát a
helyben szokásos módon közszemlére kell kitenni.
2. A Borvidéki Rendtartás a kihirdetés napját követő 30. napon lé p hatályba.
3. A Hegyközségi Tanácsi Rendtartást a Mátrai Hegyközségi Tanács Küldöttek együttes
ülése a 2015. április 9–én tartott ülésen hozott 08/2015.(04.09.) számú Küldöttek együttes
ülése határozatával elfogadta.
Gyöngyössolymos, 2015. április 9.

………………………………..
Dr. Nyilas János
elnök

……………………………….
Kovács Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő

……………………………….
Előháziné Szőke Dominika
jegyzőkönyv vezető

…………….………………..
Babiczki László
jegyzőkönyv-hitelesítő

