
 

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának 

 

11/1/2020 (2020. 09. 08.) T. határozata 

 

piacszervezési intézkedés a magyar borszőlő biológiai alapok fenntartható 

fejlesztését célzó szakmaközi kutatásösztönzési programról  

 

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, mint a szőlő-bor ágazatban működő szakmaközi 

szervezet a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 

922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló 1308/2013/EU tanácsi és európai parlamenti rendelet 

(a továbbiakban: 1308/2013/EU rendelet) 157. cikk (1) bekezdés c) pont vi., vii., és xi. 

alpontjában foglaltakat figyelembe véve az alábbiakat rendeli el: 

 

1. cikk 

 

Az intézkedés célja 

 

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT) a tagjai és a fogyasztók 

érdekeit figyelembe véve meghatározott, szakmaközi szervezeti elismerésekor vállalt 

célok megvalósítása érdekében ágazati szintű szakmaközi hozzájárulás fizetési 

kötelezettséget ír elő a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 3. § (2) 

bekezdés szerinti azon termelők részére, akik az 1308/2013/EU rendelet 64. cikke 

szerinti új telepítési engedély, az 1308/2013/EU rendelet 66. cikke szerinti újratelepítési 

engedély vagy az 1308/2013/EU rendelet 68. cikke szerinti átváltott telepítési engedély 

alapján szőlőt telepítenek (a továbbiakban: szőlőtermelők) az éghajlatváltozás okozta 

kihívásokhoz való alkalmazkodás, valamint a környezetbarát termesztéstechnológiát 

megalapozó minőségi borszőlőtermesztéshez szükséges feltételek előmozdítása 

érdekében.  

 

2. cikk 

 

Az intézkedés hatálya 

 

(1) A piacszervezési intézkedés hatálya a Magyarországon az 1308/2013/EU rendelet 

81. cikkében foglaltaknak megfelelő borszőlőfajtát bortermelés céljából telepítő 

szőlőtermelőkre terjed ki. 

 

(2) A szőlőtermelőknek az eltelepített borszőlő szaporítóanyag mennyisége alapján a 

magyar borszőlő biológiai alapok fenntartható fejlesztését célzó kutatásösztönzési 

szakmaközi hozzájárulást (a továbbiakban: szakmaközi hozzájárulás) kell fizetniük a 

HNT részére. 
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3. cikk 

 

A szakmaközi hozzájárulás 

 

(1) A HNT Tanácsülése telepített tőszámra vetítve határozza meg minden év november 

30-ig a következő naptári évre vonatkozó szakmaközi hozzájárulás mértékét, amelyet 

közzétesz a HNT honlapján és megküld a hegyközségi szervezeteknek 

(köztestületeknek).  

 

(2) A HNT Tanácsülése a szakmaközi hozzájárulás mértékét a 2021. évre 10,-Ft/tő 

összegben határozza meg. 

 

4. cikk 

 

(1) A szakmaközi hozzájárulást az 1308/2013/EU rendelet 64. cikke szerinti új telepítési 

engedély, az 1308/2013/EU rendelet 66. cikke szerinti újratelepítési engedély, valamint 

az 1308/2013/EU rendelet 68. cikke szerinti átváltott telepítési engedély alapján 

telepített ültetvénynek a HEGYIR rendszerben való rögzítéséhez kapcsolódóan (a 

továbbiakban: nyilvántartásba vétel) kell megfizetni. A szakmaközi hozzájárulás 

összegét a hegybíró a nyilvántartásba vételről szóló döntésével egyidejűleg határozatban 

állapítja meg az ültetvény telepítéshez felhasznált szaporítóanyag tőszáma és a 

szakmaközi hozzájárulás mértéke alapján. A szakmaközi hozzájárulás országos 

hegyközségi szervezeti járuléknak minősül. 

 

(2) A szakmaközi hozzájárulás a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül kell 

megfizetnie a szőlőtermelőnek banki átutalással vagy bankkártyával.  

 

(3) Ha a szőlőtermelőnek szakmaközi hozzájárulás tartozása van, akkor részére a 

tartozás kiegyenlítéséig származási bizonyítvány és hegybírói hatósági igazolás nem 

adható ki.  

 

5. cikk 

 

Borszőlő Szaporítóanyagtermelési Alap 

 

(1) A HNT a befizetett szakmaközi hozzájárulást félévenként összesíti és azt a félévet 

követő hónap 20. napjáig nyilvánosságra hozza. A HNT a szakmaközi 

hozzájárulásokból Borszőlő Szaporítóanyagtermelési Alapot képez, melyet elkülönített 

számlán kezel. 

 

(2) A Borszőlő Szaporítóanyagtermelési Alap létrehozásának célja a magyar borászati 

termékek piaci helyzetének javítását, forgalmazását elősegítő, az éghajlatváltozásból 

adódó új követelményeknek megfelelő borszőlőfajták nemesítésének ösztönzése.  

 

(3) A Borszőlő Szaporítóanyagtermelési Alapból  
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a) 95%-ban a 6. cikk szerinti Borszőlő Szaporítóanyag Előállítását Ösztönző Fejlesztési 

Terv megvalósításához szükséges beszerzéseket és költségeket kell finanszírozni, 

valamint  

 

b) öt (5) százalékot a szakmaközi hozzájárulás beszedéséhez kapcsolódó adminisztratív 

költségekre (ide értve a Szakmaközi Borszőlőszaporítóanyag Bizottság működési 

költségeit) kell fordítani, amely összeget félévenként a HNT főszámlájára kell átvezetni. 

 

 

6. cikk 

 

Borszőlő Szaporítóanyag Előállítását Ösztönző Fejlesztési Terv 

 

(1) A HNT a szakmaközi hozzájárulásból befolyt összeg megfelelő felhasználásának 

érdekében hároméves Borszőlő Szaporítóanyag Előállítását Ösztönző Fejlesztési Tervet 

(a továbbiakban: Fejlesztési Terv) készít, melyet a HNT Tanácsülése elé terjeszt 2021. 

május 31-ig. A Fejlesztési Terv tartalmazza a (2) bekezdésben meghatározott elemeket, 

az előző 3 évben nyilvántartásba vett ültetvények alapján ezen időszakra tervezhető 

forrásokat, és az ezekre a terv szerinti bevétel alapján felhasználható pénzeszközöket 

(költségtervet) éves bontásban. 

 

 

(2) A Fejlesztési Tervben kell meghatározni   

a) az éghajlatváltozás, a művelési módszerek követelményeinek megfelelő 

termesztéstechnológiai elvárásokat, 

b) a környezetvédelmi szempontokat, 

c) a magas minőségű borászati termékek előállítását elősegítő nemesítési célokat, 

d) az alkalmazott kutatások irányát, 

e) a termesztéstechnológiai kísérletek feltételeit, az eltérő alany/fajta/művelésmód 

kombinációjára vonatkozó szempontokat, 

f) az innovatív fajták nemesítésére vonatkozó követelményeket, 

g) a borszőlőfajták nemesítése, klónszelekciója támogatásának szempontjait, 

h) a kutatási szerződések tartalmi követelményeit, 

i) a támogatott kutatások eredményeként létrejövő borszőlőfajták és klónok állami 

elismerése, illetve növényfajta-oltalom iránti bejelentése feltételeit, 

j) a támogatott kutatások eredményeként létrejövő borszőlőfajták és klónok 

fajtafenntartása, törzsültetvényi háttere koordinálására, támogatására vonatkozó 

követelményeket. 
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7. cikk 

 

Szakmaközi Borszőlőszaporítóanyag Bizottság 

 

(1) A HNT tanácsadó testületként Szakmaközi Borszőlő Szaporítóanyag Bizottságot (a 

továbbiakban: SZBSZB) hoz létre. Az SZBSZB 5 főből áll, elnökét a HNT 

Elnökségének javaslata alapján a HNT Tanácsülése választja meg.. Az SZBSZB tagjai 

közül a HNT Tanácsülése  

 

a) két főt az Etikai-, Jelölő és Szavazatszámláló Bizottság jelölése alapján és  

b) két főt, amelyek egyike a Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetségének képviselője, 

a HNT Szakmaközi Bizottságának jelölése alapján 

 

 választ meg. Az SZBSZB tagjainak megbízatása 3 évre szól.  

 

(2) Az SzBSZB tagjait munkájukért tiszteletdíj illeti meg, melynek összegéről a HNT 

Elnöksége dönt. 

 

(3) Az SZBSZB ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek az Agrárminisztérium, a 

szaporítóanyag felügyelet és a borszőlővel is foglalkozó kutatóintézetek képviselői. Az 

SZBSZB üléseire az elnök az egyes napirendi pontok tárgyalásához szakértőket is 

meghívhat, akik az ülésen tanácskozási joggal vehetnek részt. 

 

(4) Az SZBSZB működési szabályzatot dolgoz ki, amelyet a HNT Elnöksége hagy jóvá. 

Döntéseit többségi szavazással hozza meg. 

 

(5) Az SZBSZB szükség szerint, de legalább évente kétszer tart ülést. Az SZBSZB 

Titkársági feladatait a HNT Titkársága látja el.  

 

(6) Az SZBSZB hatáskörébe tartozik a Fejlesztési Terv véleményezése és a Fejlesztési 

Terv megvalósulásához kapcsolódó teljesítések szakmai véleményezése.  

 

 

8. cikk 

 

(1) A Fejlesztési Terveben meghatározott feladatok teljesítése érdekében a HNT kutatási 

szerződést köt az SZBSZB által javasolt ágazati szereplőkkel.  

 

(2) A kutatási szerződés alapján előállított borszőlőfajták fajtafenntartóját a HNT jelöli 

ki, a felhasználási jog és növényfajta-oltalom esetén a hasznosítási jog a HNT-t illeti 

meg.  

 

(3) A HNT meghatározza és koordinálja a kutatási szerződés alapján nemesített fajták 

és szelektált klónok felhasználásának feltételeit.   
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(4) A kutatási szerződés alapján nemesített fajták fajtafenntartóját szerződés alapján 

megillető díj, valamint a növényfajta-oltalom esetén járó hasznosítási díj a további 

kutatásokat finanszírozza. A HNT tagjai 50%-os díj mérséklésben részesülnek. 

 

  

9. cikk 

 

A HNT kezdeményezi az agrárminiszternél a szakmaközi hozzájárulás fizetési 

kötelezettségre vonatkozó piacszervezési intézkedés kiterjesztését Hktv. 3. § (2) 

bekezdés szerint borvidéken kívül szőlőtermesztési tevékenységet végző 

nyilvántartásba vételre kötelezett termelők részére. 

 

10. cikk 

 

 Ez a határozat 2021. január 1-jén lép hatályba. 

 


