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ának 

 

a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának 

16/2/2022. (12.16.) T. határozata 

a havi készletjelentésekről szóló piacszervezési intézkedésről 

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa – mint a szőlő-bor ágazat szakmaközi szervezete (a továbbiakban: 

HNT) – a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló, 2013. december 

17-ei 1308/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU 

rendelet) 157. cikk (1) bekezdés c) pont i. alpontjában foglaltakat figyelembe véve havi 

készletjelentési kötelezettséget rendel el az alábbiaknak megfelelően: 

1. cikk  

A piacszervezési intézkedés célja és elemei 

(1) A piacszervezési intézkedés (a továbbiakban: intézkedés) célja a borpiac átláthatóságának 

növelése, az értékesítés dinamikájának követése és a szüret előtti kapacitás-felmérése. 

(2) Az  intézkedés kiterjed felmért készletadatoknak az illetékes hegybíró részére való átadásra és a 

HNT részére való  továbbításra az (1) bekezdésben meghatározott cél megvalósítása érdekében. 

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. § b) pontja szerinti borászati termelő és a Hktv. 4. § c) pontja szerinti 

szőlészeti és borászati felvásárló, valamint minden adatszolgáltatásra kötelezett hegyközségi tag (a 

továbbiakban együtt: kötelezettek), aki 

a) aki az adott borpiaci évben  legalább 100 hl seprős újbort állított elő, vagy  

b) az adott borpiaci év elején legalább 100 hl borászati termék átmenő készlettel rendelkezett, 

vagy 

c) a szakmaközi készletfelmérés időpontjában legalább 100 hl borászati termék készlettel 

rendelkezik, vagy 

d) az adott borpiaci évben már legalább egy alkalommal adott le készletjelentést. 

(2) A szakmaközi készletjelentést 

a) csendes bor és habzóbor termékkategóriában, 

b) fehér, rozé és vörös színbontásban 
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kell elvégezni a hónap utolsó napjára vonatkozóan. 

3. cikk  

A jelentési kötelezettség teljesítése 

(1) A havi készletjelentési kötelezettséggel érintett első hónap 2022. december. 

(2) A bérfeldolgozásra vagy bértárolásra átadott borok mennyiségéről a borok tulajdonosa köteles 

jelentést tenni. 

(3) A készletfelmérés adatait legfeljebb 10 hl-re kerekítve kell rögzíteni az I. mellékletben található 

táblázatban. 

(4) A szakmaközi készletjelentést a gazdasági aktát vezető hegybírónak kell benyújtani elektronikus 

formában vagy postai úton a készletjelentéssel érintett hónapot követő hónap 10. napjáig. 

4. cikk 

Adatközlési kötelezettség 

A szakmaközi készletfelmérés a szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Korm. rendelet) 46. § a) pontja szerinti kötelező adatszolgáltatást nem érinti. 

7. cikk 

Szankciók 

A piacszervezési intézkedésben foglalt adatszolgáltatás elmulasztása a Korm. rendelet 83. § (6) 

bekezdés c) pontja szerinti mulasztásnak minősül. 

8. cikk 

Adatmegosztás 

Az összegyűjtött, feldolgozott adatok a Tanácsülés tagjai részére kiküldésre kerülnek. A Tanácsülés 

tagjai a megkapott adatokért teljeskörű adatkezelési felelősséggel tartoznak. 

Budapest, 2022. december 16.  

 Légli Ottó s.k. 

 elnök 
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I. melléklet 

SZAKMAKÖZI KÉSZLETFELMÉRÉS 

Készletfelmérés időpontja:   

Megküldendő a GAZDASÁGI AKTÁT VEZETŐ HEGYBÍRÓ részére                                                  
LEGKÉSŐBB a készletfelmérés időpontját követő hónap 10-éig! 

Hegyközségi tag neve:   

GA-száma:   

  fehér rozé vörös 

CSENDES BOROK ÖSSZESEN 
(legfeljebb 10-hl-re kerekítve) 

      

HABZÓBOROK ÖSSZESEN 
(legfeljebb 10-hl-re kerekítve) 

      

          

Kelt:      

       

       

    hegyközségi tag   

 


