A TOLNAI BORVIDEK HEGYKOZSNCI TANACSANAX

RENDTAntAs.l,
A Tolnai Borvid6k Hegyk0zs6gi Tan6csa a hegyk0zs6gekr6l sz6l6 2012. 6vi CCXIX.
t0rv6ny, valamint a sz6l6termeszt6sr6l 6s borgazd6lkod6sr6l sz6l6 2004.6vi XVIII.

T0rv6ny el6ir6sai alapiiln a borviddken mrikdd6 hegykozsdgek tev6kenys6gdnek
hatmonizill6sa, valamint az eljar6si szab6lyok kdzzdtdteli.etjaUOf az al1bbirendtart6st
hoztameg.
A Tolnai Borvid6ket az aldbbi borvid6ki telepiil6sek alkotjrik:
Hegykdzs6g Paks: Bik6cs, B6lcske, Dunaftildvar, Dunaszentgydrgy, F6c6nkert,
lviink, Gydrkdny, Kdlesd, Madocsa, Nagydorog, N6metk6r, paks, s*irszeng6rinc,
Tengelic, Tolna

Eszak-Tolnai Hegykdzsdg: Fels6ny6k, Ftirged, rgar, Iregszemcse, Kissz6kely,
Lajoskomarom, Magyarkeszi, Mez<ikom6rom, Nagysz6kely, Nagyszokoly, ozoia,,
Pdlfa, P6ri, Pincehely, Reg0ly, simontomya,szabadhidvdg, Tamdsi -vdlgys6gi Hegykdzs6g: Aparhant, B6taap6ti, Bonyhdd, Bonyh6dvarasd, cik6, Dfzs,
Gr6b6c, Gydre, Hidas, Hbgy6sz, lzm6ny, Kisdorog, Kismrlnyok, Kisvejke, Lengyel,
M6rdgy, M6csdny, Mucsfa, Mucsi, Nagymanyok, Tevel, yfualja, Z6vod,
A Rendtart6s fejezetei
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III.
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Teriileti behat6rol6s
Hegyrendd szeti szabillyzat

m. Szbl6szet-, boriszati szabillyzat
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V. Szankci6k
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VII.

Jogorvoslat

VI[.

2fu6 rendelkezdsek

IX.

J6v6hagy6 zdradek

I.

Teriiletilehat6rol6s

A rendtart6si szabdlyok

a Paks, Eszak-Tolnai 6s a V0lgys6gi Hegykozsdgek

borvid6ki

telepiil6sei borsz6l6 term6helyi kataszter szerint nyilvrintartott tergleteire
6rv6nyesek.

II.
A

Hegyrend6szeti szabdlyok

Paksi, Eszak-Tolnai 6s a Volgysdgi Hegykozsdgek 6ltal elfogadott
rendtarthsok az
itinyad6k.

III.

Szdl6szet-,bordszatiszabiiyzat

A

sz6l6termeszt6st 6s bor6szati tev6kenysdget a mindenkor 6rv6nyes jogszab1lyok
keretein
beltil kell vfigezni,jelen esetben a2004.6vi XVII. t6rv6ny el6ir6sa szerint.

A sz<il6telepft6s-kiv dgds szabilly oz6sa
l.ll. A sz6l6termesztdst 6s bor6szati tevdkenys6get a mindenkor 6rv6nyes jogszab6lyok
keretein beliil kell vdgezni,jelen esetbena20O4.6vi XVIII. t6rv6ny el6ir6sa szerint.
I

.

5z616 telepft6se csak

a mindenkori hat6lyos jogszabdlyok alapj6n t6rt6nhet. A telepft6st
hegybir6hozbeadand6 k6relemmel kell kezdemdnyezni. A kdrelemnek meg kell felelni

a
a

jogszab6lyi el6ir6soknak, a hegyk0zs6g alapszabdly6nak, illetve jelen
rendtart6snak.

A k6relmet a hegybir6 figziti, majd ddnt6st hoz r6la, amely alapjan a telepft6s
elvdgezhet6. A telepit6s, kiv6g6s befejez6s6t a hegybfr6n6l be kell jelenteni
a
tevdkenys6g befeiez6s6t kdvet6 15 napon beliil. A bejelentds elmaraddsa ds nem
hatdriddben tdrtdnd bejelentdse mulasztdsi b{rsdgot von maga utdn.
1.12.

2.

A hegybfr6 vezeti a sz6l6tiltetv6ny kataszteri 6s az rijratelepit6si jogok nyilvantart6st.

A sz6l6termeszt6s 6s bor6szat tov6bbi el6ir6sait a 2012.0L01-t6l 6rv6nyben lev6

term6kleir6sok tartalm azzik.

2ll . Tolna/Tolnai oltalo m alatt 6116 eredetmegjeldlds term6klefr6sa
2 I 2. P awton o ltal om alatt 6116 eredetme gj elol 6i termdkl
eir6s a
2 I 3 . Dw.orntirl/ Dun6ntril i o ltal om alxt ilto fdldr aj zij
e lz6 s termekl eir6sa
3.

A fldldrajzi jelzds n6lkiili borok ellilllitdsara

4. A

a

mindenkor hat6lyos jogszab1ly vonatkozik.

telepithet6 engeddlyezett fajtak jegyzdkdt

fajtalegyzdk tafialmazza,

az ideiglenesen

a mindenkor hat6lyos Orsz6gos

engeddlyezett

fajtdk nem telepithetek

a

hegtkilzsdg terilletdn.

K[sdrleti

faita

esetdn

a

hatdlyos iogszabdlyolcnak megfelelden kdrhet7 telepltdsi

engeddly.
5.

A t6mogatott tiltetvdnyek letrehozfusainak felt6teleit

a mindenkor 6rv6nyes

Borviddki

tervek tartalmazzdk.

6. Az alkalmazatd6 egydb
He gykciz s6 gi Rendtar6so

k

el 6

szabillyokat

ir6s

a paksi,

Eszak-Tolnai 6s

a v0lgys6gi

ai tartalmazzilk.
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IV. Kdziga zgatfisi ii gyek
A term6kleir6sok 6ltal borvid6ki tan6cshoz rendelt iigyek, egy6b esetben a hegykdzs6gi
rendtart6s o k az ir 6ny ad6k
Term6kleir6sok m6dosit6sa
Tolna OEM m6dosit6sa

l. A

termdkleiriis m6dosithsdt

a Tolnai Borvid6k

Hegyk6zs6gi

Tan6cs

vdlasztmdnya/ktJzgyill19 sajat el6terjeszt6sre, illetve hegyk6zs6gi vagy Iermel6i-inditvinyra
kezdem6nyezi. A term6klefr6s m6dosit6s6t el6terjesztoiik, illetve iiaitvanvozonak
be kell
mutatnia a 17812009 Korm. rendelet 14.$-ban meghatirozott m6dosit6si k6relmet
6s azok
mell6klet6t.

2. A

m6dosit6 inditvrinyt a Tolnai Borvid6k Hegykdzs6gi Tan6cs valamely szerve
(kijel6lend6) v6lemdnyezi, melynek j6v6hagy6s6r6l a fomai B-orviddk Hegyk6zs6gi

t*a.,

kdzgytil6se ddnt.

3. A j6v6hagyott m6dosft6 javaslatot a Tolnai Borvid6k Hegyk6zs6gi Tan6cs a borvid6k
minden hegykdzs6g6nek megkiildi, ahol azt a hegykdzs6g.t ttirgitildse a
rendtart6suk
szerinti m6don vdlem6nyezik.

4' A Tolnai Borvidek Hegykdzsdgi Tandcs a m6dosft6si javaslatot a hegyk0zs6gi
kozgyiil6sek
v6lem6nyeit 6s ellenv6lem6nyeit tartalmaz6 hatfuozaiuval egyiitt i m6dosit6si
k6relmet
tov6bbftja a 178/2009 Korm. rendeletben meghatdrozott m6don a Foldmiivel6stigyi
Miniszt6rium rdszdre.
Pannon OEM, Dunrintril OFJ termdklefr6sok m6dosit6sa:

1. A

term6kleir6s m6dosrt6sdt

a

Tolnai Borvid6k Hegyk6zs6gi Tan6cs
vdlasztmdnya/kozgY6l619 saj6t el6terjesztdsre, illetve hegykozsdgi vagy
iermel6i-in diw1nyra
kezdem6nyezi. A term6kleir6s m6dosit6s6t el6terjesztoiek, illeive iri'iitu6"yo
z6nak be kell
mutatnia a 17812009 Korm. rendelet 14.$-ban meghatdrozott m6dosft6si
k6relmet 6s azok
mell6klet6t.

2' A

m6dosit6 inditvrinyt a Tolnai Borvid6k Hegykdzs6gi Tanacs valamely
szerye
(kijel6lend6) v6lem6nyezi, melynek j6v6hagydstu6l a fomai Borvid6k
Hegyktizs6gi Tan6cs

kdzgytil6se dOnt.

3' A j6vrlhagydst kdvet6en a Tolnai Borvid6k Hegykdzsdgi Tan6csa megktildi j6v6hagyott
a
m6dosft6 k6relmet a term6kleir6st benyujt6 valamenny-i hegyk6zs6gi
tan6csnak, akik a
rendtart6suknak megfelel6en lefolytatjdk allgtzoog Korm. rendelet
t+l.g-uan megfiatarozott
gli6t62t, Egyrittal gondoskodik arr6l, hogy a m6dosit6si k6relem tov6bbit6sra kertilj6n
a
borvid6k valamennyi hegykcizs6gdnek, amelyek azt a rendtart6suk
szerinti m6don a
hegykdzs6gi k0zgyul6sen v6lem6n yezik.

4' Amennyiben a term6klefr6s m6dosit6s6t valamelyik mdsik benyujt6 hegyk6zs6gi
tan6cs
kezdemdnyezte, rigy a 17812009 Korm. rendelet 1a.5-6* meghatdroiott
m6"dosft6si k6relmet
6s azok mell6klet6t a Tolnai Borvid6k Hegykdzs6gi tan6cs valamely
szerve (kijel6lend6)

v6lem6nyezi, melynek el6zetes j6v6hagy6s6r6l

a Tolnai Borviddk

kdzgytil6se dOnt.

Hegyk0zs6gi Tan6cs

5' Az
j6v6hagyott m6dosit6 javaslatot a Tolnai Borvid6k Hegyk0zs6gi
Tan6cs
-el6zetesen
borviddk minden hegykdzs6gdnek megktildi, ahol azt a hegykozs6lek k6Zgyfil6se

rendtartdsuk szerinti m6don v6lem6nyezik.

a
a

6' A hegykdzs6gi kdzgyril6sek v6lem6nyeinek 6s ellenv6lem6nyeinek figyelembev6tel6vel,
amennyiben a Tolnai Borvid6k Hegyk0zs6gi Tan6cs a m6dosit6si.lavasUtli
erogadja, tgy a
m6dosit6si k6relmet- 6s a hegykdzs6gi kdzgyril6sek jegyz6k6nyv6nek
kivonat6t
a Tolnai
Borvjddk Hegykdzsdgi Tan6cs tov6bbftja a m6dosft6.i -.5ararU* a hegyk0zs6gi
tan6csok
nev6ben eljar6 hegyk6zs6gi tan6csnak.

V. Szankci6k
A rendtart6s megszeg6sdvel kapcsolatos eljar6s:

1.

a./

A Rendtart6s megszegdsdvel kapcsolatos elj6r6s az igazgat6villasztminy hat6sk0r6be

tartozik.
b.

I Az igazgat6v illasztmany a Rendtart6s me gsze se e set6n :
96
- hegykdzsdgi tag eset6ben hatdrozattal kelheg6llapftani a szabillyszeg1s t6ny6t,
k0telez6s a jogellenes 6Jlapot megsziintet6sdre, mighaiarczott cselekv6s
tJljesft6s6re,
valamit6l v al6 tart6zkod6sra, v agy a plnzbir s6got,
- a bort hamisit6 vagy hamis term6kjel0l6st ilkalmaz6 tag hatirozattal eltilthat6
a
szdrmazds me gnevez6 s6t6l, i I letve min6 s6 g me gi el dl6 s alkalmaz6s6t6l,
- aki-nem hegyk0zs6gi tagk6nt v6t a Rendtartris szabdlyai ellen, fel lefl sz6litani
a
iogellenes illlapot megsziintetds6re, vagy a Rendtarids szerinti cselekv6sre. A
felsz6lft6s eredm6nytelens6ge eset6n, t6rv6nysz6kt6l k6rhet6 a Rendtart6sba
titk6z6
cselekm6nyt elkdvet6 szem6lynek
felsz6lit6snak megfelel6 kotelezetts6g
betartat6sa.
- A kiszabhat6 p6nzbirs6g fels6 hattua:100.000,_Ft

a

A

a

Hgsfk0zs6gi Tan6cs titkdra
Borvid6ki Rendtart6s 6s Term6klefr6sok
szabdlyainak betartdsdt folyamatosan figyelemmel kisdri, 6s
tapasztalatafu6l a
Ktilddttek egyiittes iil6s6n 6vente egyszer bisz6mol.

VI. Etjfrisi szabftyok
a'l A jelen Rendtartrlsban leirt eljSr6sok sor6n az eljar6 testtilet, illetve tiszts6gvisel6
a
2004. 6vi CXL. Tdrv6ny rendelkez6seit megfelelden alkalmaznikdteles.
b.l A Borvid6ki .Rendtart6si iigyekben lriart szerv: a Hegyk6zs6gi Tan6cs
igazgat6v
illasztmdny a 6s a ktil ddttek e gytitte s til 6 s e.

VII.

Jogorvoslat

K'-zigazgatdsi tigyekben eljirni a20l6.6vi CL. tiirv6ny az
6ltal6nos ktizigazgat6si
rendtartdsr6l el6ir6sait kell alkal mazni.
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A Hegykdzs6gi Tan6cslgazgat6vdlasztmdnya
a Hegyk0zs6gek

VlI.

6s a Ktilddttek Egyiittes Ul6se hatfurozataellen,
Nemzeti Tan6cs6hoz lehet fellebbezni.

Zir6rendelkez6sek

A Tolnai Hegykdzsdgi Tan6cs Rendtart6sa, a Hegykdzs6g Tan6cs Ktildottek Egytittes
Ul6s6n t0rt6nt elfogad6s eset6n ldp hat6lyba.

Erv6nyess6ge korl6tlan hatriridejii, m6dosit6s4 felftiggeszt6se, megsztintet6se
Ktilddttek Egytittes Ul6se hat6skdr6b e tafiozik.

A

rendtart6s kifi.iggesztend6 a Hegykdzs6gek hirdet6 tdbldjdn,6s a HNT honlapjrln

megtekinthet6

Tolnai Borviddk HegykAadgi Tandcsa
7/2019.05,22./ szdm! hatdrozattal elfogadja, a Tolnai Borviddk HegykAadgi Tandcsa
Rendtartdsdt ds ezzel egidejilleg az eddig drvdnyben ldv6 a hatdlytit nrtiti,

Kelt, Bonyhld,20l9.6v m6jus h6 22.

napjfun lL**il

L_:

Schmidt Gy6z6 eln6k
Tolnai Borvid6k Hegykdzs6gi Tan6csa Rendtart6s6nak mell6kletei:

l. szimimell6klete: Tolnai OEM termdkleirds
2. szdmfmell6klete: Pannon OEM termdkleirds
3

. szirm:6 mell6klete : Dundntill

i O FJ t ermd kl efr ds

A term6klefr6sok hat6lyos vdltozatai

a boraszat.kormany.hu

oldalon megtal6lhat6

4. szimd mell6klete: Tolna oEM szerkezetittalakitisi terv
5. szdmri mell6klete: Pannon oEM szerkezetittalakitisi ter.v
6. sz6mf mell6klete: Dunintrit oFJ szerkezetittalakitisi terv

A

4,5,6 mell6kletek tartalmazzitk a 201812019 borpiaci 6vt6l az Erv1nyes borvid6ki
kiivetelm6nyrendszert a sz6l6iiltetv6nyek szerkezetlttalakit6si 6s 6t6[it6s it6mogat6s6hoz

