
A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 

ETIKAI SZABÁLYZATA 
 

I. Preambulum 
 

A HNT Alapszabályába foglalt célja és hivatása a legmagasabb szinten védeni és képviselni a 

szakmai   köztestület   döntését,   ezáltal   a   magyar   bor   szakmai   hírnevének   és   társadalmi 

megbecsültségének    újrateremtését,    a    tagjainak    képviseletét.    A    HNT    szakmai-etikai 

elvárásokat támaszt képviselői, és a szőlő-bor ágazat szereplői felé is. Az Etikai Szabályzat a 

HNT  Alapszabályával  együtt  érvényes.  A  HNT  az  Etikai  Szabályzat  célkitűzéseinek  és 

elvárásainak az érvényesülését az ágazat minden területén kívánatosnak tartja. 
 

 

II. Alapelvek 
 

1. A HNT Alapszabályban foglalt alapelvei a hitelesség és a tisztesség, a tisztességes szőlő- 

és bortermelők ügyének képviselete. 

2. A   HNT   önálló   és   független   köztestület,   feladatait   a   titkárságon   és   a   hegyközségi 

szervezeteken,  testületein,  valamint  tisztségviselői  közreműködésén  keresztül  látja  el.  

A HNT politikamentes szakmaközi szervezet, érdekvédelmi feladatok is ellát. 

3. A HNT célkitűzései: 

 a szőlő-bor ágazat szereplőinek méltányos érdekeinek védelme és összehangolása; 

 a   szőlőtermesztés,   borászat   és   a   borkereskedelem   területén   tevékenykedők 

egységes álláspontjának kialakítását etikai szabályok megfogalmazása, követése és 

betartatása révén segítse elő; 

 a  jogsértések,  joggal  való  visszaélések,  az  erkölcstelen,  a  magyar  bor,  a  magyar 

szőlő-   és   borgazdaság   egységes   érdekeinek   sérelmét   jelentő   cselekedetek 

visszaszorítása. 

4. A HNT minden olyan felróható közszereplést, megnyilvánulást, magatartást helytelenít és 

elítél, amely 

 árt a HNT hazai és nemzetközi megítélésének; 

 ellentétes a HNT testületi ülésen hozott határozatokkal; 

 valótlan, sértő, félrevezető állításokat vagy véleményeket közvetít, amely a HNT 

tevékenységére  vonatkozóan  megalapozatlanul  negatív  értékítélet  kialakítására 

alkalmas; 
 vagy  bizalmas  belső  információkat  szivárogtat  ki,  ad  át  más  szervezeteknek, 

gazdasági szereplőknek. 
5. Az  etikai  szabályok  megsértése  akkor  is  megvalósulhat,  ha  az  adott  cselekmény  nem 

ütközik tételes jogszabályba, vagy annak jogi szankcionálása valamely okból elmarad. 
 

 

III. Etikai előírások, elvárások és tilalmak 
 

1.   A magas színvonalú, minőségi szakmai munka követelményei: 

1.1. A   HNT   fontosnak   és   a   magyar   szőlő-   borágazat   fejlődésének   elengedhetetlen 

feltételének tartja a magas színvonalú szakmai munkát. 

1.2. A HNT minden olyan szakmán belüli magatartást etikátlannak tart, amely az előbbi 

kívánalmak beteljesülését akadályozza vagy lehetetleníti. A HNT tagjainak a maguk 

részéről   ennek    elkerülésére,    másoknál   pedig   ennek   megakadályozására   kell 

törekedniük. 

1.3. A HNT ennek alapján elsősorban, de nem kizárólag - az alábbi alapelvek betartását várja 

el: 

 a  HNT  előzetes  felhatalmazása  nélkül  a  tagjai  más  szőlő-bor  szakmai 

szervezetnek nem lehetnek vezető tisztségviselői;



 etikátlan  lobbi-tevékenység  kerülése,  a  HNT  tekintélyének  okszerűtlen vagy  

indokolatlan  felhasználásától  való  tartózkodás  követelménye,  az  e tekintéllyel 

való visszaélés tilalma; 

 magas szintű, igényes szakmai munka végzése; 
 a    törvényszegések    elítélése,    egyben    a    szabályok    megkerülésének 

elutasítása; 

 kollegalitás, segítőkészség, lojalitás a szakmatársak iránt; 

 a jó hírnévhez való jog tisztelete; 

 jó szándékú magatartás, egyben a kötelességek erélyes elvárása; 
 egyenlő   mérce   alkalmazása   saját   magatartás   és   mások   magatartása 

megítélésében; 

 nyilvánosság előtti megszólalásokban a magyar bor ügyének szolgálata. 
1.4. A HNT tilalmasnak tartja a fenti követelményekbe ütköző cselekményeket különösen, 

de nem kizárólagosan: 

 tilos bármely valótlan adatközlés; 

 tilos bármely pályázati csalás vagy visszaélés; 

 tilos    mások    erőfeszítéseinek,    munkájának,    ötleteinek,    terveinek 
kisajátítása, jogtalan felhasználása. 

2.   A borra vonatkozó és minden kapcsolódó szakterületen elvárt hitelesség követelménye: 

2.1. A  HNT  a  magyar  bor  különlegességét,  megkülönböztethetőségét,  erős  kulturális 

jellegét   biztosító   földrajzi   eredet,   fajta,   birtok,   évjárat   szerinti   eredetiségét   és 

technológiai   megfelelőségét   kiemelten   fontosnak   tartja,   tagjaitól   és   az   ágazat  

szereplőitől ennek a szakma-kulturális értéknek a megbecsülését és megőrzését várja 

el.   Ugyanilyen   fontos   és   védelmezendő   a   borszektorhoz   kapcsolódó   egyéb 

kereskedelmi    és    kulturális    tevékenységek    gyakorlóinak    szellemi,    gyakorlati, 

kereskedelmi    és    szerzői    tevékenységében    megnyilvánuló    azonosíthatóság    és 

eredetiség is. 

2.2. A   HNT   elítéli   a   bor   eredetének,   illetve   összetevőinek   részleges   vagy   teljes 

hamisítását, és célul tűzi ki, hogy az ilyen, a magyar bor piaci sikereit veszélyeztető 

cselekmények  az ágazat  piaci szabályozásának  folyamatos  alakításával, valamint az 

ágazat szakma-etikai színvonalának emelésével megszűnjenek. 

2.3. A   HNT   elítéli   és   szankcionálja   a   borágazathoz   és   az   HNT   tevékenységeihez 

kapcsolódó  területeken  (oktatás,  kutatás,  média,  kereskedelem,  stb.),  a  szellemi-, 

kereskedelmi, stb. jogok megsértését, ahogy szigorúan elítél minden más jogsértést is.  

2.4. A  HNT  a  hamisítás  elleni  harcban  fontosnak  tartja,  hogy  az  ágazat  képviselői, 

különösképpen a HNT tagjai, választott tisztségviselői bármilyen termék, teljesítmény 

eredetiségét,   tudott   vagy   tudható   módon,   mellékszereplőként,   bedolgozóként, 

beszállítóként  se  veszélyeztessék,  hamisításban  vagy  más  jogsértésben  közvetett 

módon se vegyenek részt. 
2.5. A  HNT  tilalmasnak  tartja  a  fenti  követelményekbe  ütköző  cselekményeket,  így 

különösen, de nem kizárólagosan: 

 tilos bármilyen termék hamisítása; 

 tilos bármely termékhamisításban való részvétel; 
 tilos    elfogadhatatlan    minőségű    bor    forgalomba    hozatalában    való 

részvétel. 
3.   A HNT elvárja tagjaitól, és kívánatosnak tartja a piacok egyéb szereplői esetében is, hogy a 

piaci versenyben méltányosan és etikusan járjanak el, így tartózkodjanak a nyilvánosság felé  
tett  olyan  megnyilvánulásoktól,  melyek  a  fogyasztót  befolyásolhatják  (rejtett  és 
jelöletlen  PR  cikkek,  bújtatott  reklám,  stb.)  akár  a  saját,  akár  a  versenytársak  borai, 
termékei vagy teljesítménye tekintetében. 

4.   A HNT ennek alapján elsősorban, de nem kizárólag az alábbi alapelvek betartását várja el:



 a piaci verseny tisztességes és korrekt gyakorlása; 

 a pozitív versengés, jobb teljesítmény érvényesülésének elfogadása; 

 a szavatartó, szerződésszerű magatartás követelménye; 

 a hiteles tájékoztatás elvárása; 
  reklámok   terén   a   túlzástól,   negatív   reklámtól   való   tartózkodás,   a 

fogyasztó korrekt döntésének megalapozása; 
 emberi  értékek  és  a  környezet  védelme,  anyag-,  energiatakarékosság, 

környezet-szennyezés   kerülése,   a   hulladékok   újrahasznosítására   való 
törekvés. 

 

 

IV. Az Etikai Szabályzat hatálya 
 

Az  Etikai  Szabályzat  hatálya  a  HNT  tagjaira,  választott  tisztségviselőire  és  a  HNT-vel 

munkaviszonyban álló személyekre terjed ki. 

Az Etikai Szabályzat  alkalmazandó minden, a szőlő-bor ágazatban jelentkező etikai vitában 

is, amennyiben a bepanaszolt az Etikai Szabályzatnak magát aláveti. 
A  HNT  fenntartja  magának  a  jogot,  hogy  a  szőlő-bor  ágazat  egészét  érintő,  vagy  abban 
különös jelentőséggel bíró ügyben etikai vizsgálatot folytasson és állásfoglalást adjon ki.  
Az  HNT  Etikai  (Jelölő-  és  Szavazatszámláló)  bizottsága  köteles  meghallgatni  a  feleket. 
Amennyiben az ügyben olyan fél szerepel, akire nem terjed ki az Etikai  Szabályzat hatálya, úgy 
a  Bizottság e  személyt  köteles  értesíteni  az  ellene  vagy vele  kapcsolatban  indult  etikai 
eljárásról,  és  felhívni  az  eljárásban  való  részvételre.  Az  érintettel  azt  is  közölni  kell,  
hogy távolmaradása a Bizottság döntését nem akadályozza. 

 

 

V. Az etikai ügyek vizsgálata, döntéshozatal 
 

Az etikai vétséget a HNT Etikai (Jelölő- és Szavazatszámláló) bizottsága, az Alapszabályban 

szabályozott módon vizsgálja, szükség esetén külső szakértőt von be, javaslatára az ügyben a 

HNT ülés határozatot hoz, illetve állásfoglalást ad ki. 
 
 

VI. Etikai szankciók 
 

Az etikai vétség súlyához és a magatartás felróhatóságának mértékéhez igazodva az ügyben 

eljáró Etikai (Jelölő- és Szavazatszámláló) bizottsága az alábbi büntetéseket alkalmazhatja: 

 figyelmeztetés, 

 megrovás, 

 tisztségből való visszahívás kezdeményezése. 
 

 

VII. Záró rendelkezések 
 

1.   Jelen Etikai Szabályzat a kihirdetése napján lép hatályba. 

2.   Jelen   Etikai   Szabályzat   hatályba   lépésével   egyidejűleg   a   2012.   január   26-i,   a 

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa Etikai Kódexe hatályát veszti. 
 

Budapest, 2015. március 4. 
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