A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának
3/ESZ/2022. (07.23.) T. határozata
a 2022/2023. borpiaci évi borszőlő-felvásárláshoz kapcsolódó piacszervezési intézkedésről

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa – mint a szőlő-bor ágazat szakmaközi szervezete (a továbbiakban:
HNT) – a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU
európai parlamenti és a tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU rendelet) 157. cikk (1)
bekezdés c) pont v. alpontjában foglaltakat figyelembe véve az alábbiakat rendeli el:
1. cikk
A piacszervezési intézkedés célja és elemei
(1) A piacszervezési intézkedés (a továbbiakban: intézkedés) célja a szőlészeti termelő és a borászati
felvásárló közötti szabályozott, kölcsönösen előnyös együttműködés elősegítése, a tisztességes
versenyfeltételek kialakítása, valamint a 2022. évi szüret során a piaci folyamatok átláthatóvá
tételével a piaci torzulások megelőzése.
(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott cél elérése érdekében az intézkedés magában foglalja az
1308/2013/EU rendeletben előírt szabályoknak megfelelő, borszőlő adásvételi szerződés szabványos
szerződésmintájának (a továbbiakban: szakmaközi megállapodás) közzétételét, a borszőlő
felvásárlására vagy értékesítésére vonatkozó ajánlattételi eljárások alkalmazását, valamint a HNT
által közzétett árelőrejelzéshez igazodó árképzést. Az intézkedés alapján megvalósult borszőlőfelvásárlások tekintetében a szerződött mennyiségre, a nettó vételárra, valamint fajtánként a szüretelt
mennyiségre és területre vonatkozó adatok az illetékes hegybíró részére átadásra, a HNT részére
továbbításra, illetve a nevezettek által felhasználásra kerülnek.
2. cikk
Az intézkedésben való részvételre kötelezettek köre
(1) Az intézkedésben való részvételre kötelezett a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény
(a továbbiakban: Hktv.) 4. § a) pontja szerinti szőlészeti termelő (a továbbiakban: szőlészeti termelő),
aki a 2022. évi szüret folyamán legalább 10 tonna borszőlőt értékesít, valamint a Hktv. 4. § b) pontja
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szerinti borászati termelő és a Hktv. 4. § c) pontja szerinti szőlészeti és borászati felvásárló (a
továbbiakban együtt: felvásárló), aki a 2022. évi szüret során legalább 10 tonna borszőlőt vásárol fel.
A kötelezett szőlészeti termelőnek és felvásárlónak a borszőlő-értékesítés során a 3. cikk szerinti
szerződéskötési eljárást, a 4. cikk szerinti ajánlattételi eljárást, vagy az 5. cikk szerinti
árelőrejelzéshez igazodó árképzést alkalmazva kell eljárnia. Ha az ügyletben szereplő felek legalább
egyike kötelezett, az intézkedés szabályait mindenképpen alkalmazni kell.
(2) A 2022 évi szüret során felvásárolt borszőlő tekintetében a szerződéskötés, az ajánlattétel vagy az
árelőrejelzés árainak alkalmazása kötelezettsége alól mentesülnek azok a hegyközségi tagok, akik a
szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 1. § 4. pontja szerinti borgazdasági egység
tagjai. A hegyközségi tagoknak jelezniük kell a hegybíró részére, hogy borgazdasági egység tagjai.
A hegybíró ezt a tényt rögzíti a HEGYIR-ben.
3. cikk
Felvásárlás szakmaközi megállapodás alkalmazásával
(1) A legalább 10 tonna borszőlőt felvásárló természetes vagy jogi személynek az általa a tárgyévet
megelőző három borpiaci évben átlagosan, de a 2022. évi szüret során ténylegesen felvásárolt
borszőlő mennyiség legalább 60%-át olyan szerződéssel kell felvásárolnia, amely megfelel az I.
Melléklet szerinti szakmaközi megállapodásnak, vagy amely legalább e cikk (5) bekezdésében
felsorolt rendelkezéseket tartalmazza.
(2) A legalább 10 tonna borszőlőt értékesítési céllal előállító szőlészeti termelőnek a borszőlő eladása
során az általa a tárgyévet megelőző három borpiaci évben átlagosan, de a 2022. évi szüret során
ténylegesen értékesített borszőlőmennyiség legalább 60%-ának megfelelő mennyiségű borszőlőre
nézve olyan szerződést kell alkalmaznia, amely megfelel az I. Melléklet szerinti szakmaközi
megállapodásnak, vagy amely legalább e cikk (5) bekezdésében felsorolt rendelkezéseket
tartalmazza.
(3) A borszőlő ellenértékét a szerződésben nettó (ÁFA és kompenzációs felár nélküli) árként kell
meghatározni. Az ár meghatározása történhet konkrét összeg megjelölésével, vagy olyan
ármeghatározási módszer leírásával, amely módszer alapján a szerződéskötés időpontjában
egyértelműen megállapítható az értékesített borszőlő-mennyiség ellenértéke.
(4) Az I. Melléklet szerinti szakmaközi megállapodást legkésőbb a borszőlő átadás-átvételének
napjáig meg kell kötni. A szerződő felek a szakmaközi megállapodás mellett a borszőlő átadásátvételének egyes részleteire vonatkozó kiegészítő szerződési feltételeket tartalmazó megállapodást
köthetnek. A kiegészítő szerződési feltételek a szakmaközi megállapodás elválaszthatatlan részét
képezik.
(5) A jelen határozat kihirdetését megelőzően kötött, vagy az I. Melléklet szerinti szakmaközi
megállapodástól eltérő szerződések abban az esetben minősülnek szabályosnak és elfogadhatónak,
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amennyiben kellő részletességgel, a Felek számára egyenlő mértékű jogokat és kötelezettségeket
megállapítva tartalmazzák:
a) a szerződés tárgyát
b) a borszőlő átadás-átvételének módjáról és időpontjáról szóló rendelkezést
c) a vételár (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelő meghatározását, valamint
kiegyenlítésének módját és határidejét,
d) a szerződésszegésre, elállásra vonatkozó szabályokat,
e) a mentesülés, valamint a részleges teljesítés szabályait,
f) a szerződés hatályát, a szerződés módosításának, felmondásának szabályait.
4. cikk
Felvásárlás, illetve értékesítés ajánlattételi felhívással
(1) Amennyiben a felvásárló az I. Melléklet szerinti szakmaközi megállapodás alkalmazásával
vásárolt mennyiségen felül borszőlőt vásárol, akkor ezen felvásárlás során a II. Melléklet szerinti
Felvásárlási felhívást (a továbbiakban: felhívás) is alkalmazhatja. A felhívás a közzétételtől számítva
a 2022. évi szüret teljes időszaka alatt érvényesnek minősül.
(2) A felhívásban az ajánlattevőnek a borszőlő ellenértékeként nettó (ÁFA és kompenzációs felár
nélküli) árakat kell megjelölnie.
(3) A felhívást a felvásárlónak legkésőbb 2022. augusztus 1. napjáig kell megküldenie a HNT részére,
a hnt@hnt.hu e-mail címre. A beérkezett felhívásokat a HNT a honlapján közzéteszi.
(4) A szőlészeti termelő a III. Melléklet szerinti Értékesítési ajánlatot készíthet az általa értékesíteni
kívánt borszőlő-mennyiségről, amely ajánlatot legkésőbb 2022. augusztus 1. napjáig meg kell
küldenie a HNT részére, a hnt@hnt.hu e-mail címre. A beérkezett ajánlatokat a HNT a honlapján
közzéteszi.
5. cikk
Felvásárlás szerződés, felvásárlási felhívás vagy értékesítési ajánlat alkalmazása nélkül
(1) A szőlészeti termelő és a felvásárló (a továbbiakban: felek) együttesen dönthetnek úgy, hogy sem
a 3. cikk szerinti szerződést, sem pedig a 4. cikk szerinti felhívást nem alkalmazzák. Ebben az esetben
a felek megállapodnak, hogy a HNT által a IV. Mellékletben meghatározott képlet alkalmazásával az
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adott borpiaci évre kiszámított szőlőár-előrejelzés szerinti vagy annál magasabb áron történik a
borszőlő felvásárlása.
(2) A szőlőár-előrejelzést borvidéki szinten, fajtacsoportonként, illetve egyes szőlőfajták esetében
termelési hozam figyelembe vételével, a IV. mellékletben meghatározott képlet felhasználásával kell
elkészíteni. A gazdasági környezeti index meghatározása során figyelemmel kell lenni
a) a borvidéki szőlő- és borpiaci folyamatokra,
b) a szüret biztonságos és ütemes lefolyására, valamint
c) a szőlőtermelők és a borászatok fenntartható termelési feltételeire.
(3) A szőlőár-előrejelzésnek a IV. mellékletben meghatározott képlet szerinti gazdasági környezeti
index értékéről a borvidéki feladatokat ellátó hegyközségi szervezetek testületi szervei döntenek
legkésőbb 2022. július 31-ig.
(4) A borvidéki feladatokat ellátó hegyközségi szervezet a gazdasági környezeti index értékét
augusztus 3-ig megküldi a HNT részére. A szőlőár-előrejelzés kiszámításakor a borvidéki feladatokat
ellátó hegyközségi szervezet által jóváhagyott gazdasági környezeti indexeket kell alkalmazni.
(5) Ha valamelyik borvidéki feladatokat ellátó hegyközségi szervezet nem hozza meg határidőre a
szőlőár-előrejelzés gazdasági környezeti indexéről szóló testületi döntését, akkor az adott borvidék
tekintetében a HNT nem hoz nyilvánosságra árelőrejelzést. Ezen borvidékeken a borszőlő
felvásárlása során a felek a 3. és a 4. cikk előírásainak megfelelően kötelesek eljárni.
6. cikk
Adatközlési kötelezettség
A borszőlő-felvásárlási ügyletek során alkalmazott nettó felvásárlási árról a szőlészeti termelő a szőlő
származási bizonyítvány iránti kérelemben ügyletenként köteles adatot szolgáltatni a területileg
illetékes hegybíró részére.
7. cikk
Szankciók
A piacszervezési intézkedésben foglalt feltételektől eltérően felvásárolt vagy értékesített borszőlőre
a szőlő származási bizonyítvány kiadását az illetékes hegybíró megtagadhatja, a vonatkozó eljárás
szabályait a HNT a hivatalos honlapján teszi közzé.
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8. cikk
Felhatalmazások
A HNT Tanácsülése felhatalmazza a HNT főtitkárát, hogy a 7. cikkben foglalt szankció
alkalmazásának részletes szabályait, valamint a szankció alkalmazásának felülvizsgálata iránt
benyújtható kérelem elbírálási szabályait külön eljárásrendben határozza meg.
Budapest, 2022. július 23.
Légli Ottó s.k.
elnök
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