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Szavazatszám számítás  

és a szavazat típusának megállapítása 

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa informatikai fejlesztései során létrehoztuk a Hegyközségi 

Információs Rendszer Köztestületi Modulját. Ennek célja a tisztújítás támogatása olyan 

informatikai alkalmazásokkal, amelyekhez a szükséges alapadatok a HEGYIR rendszerben 

rendelkezésre állnak és megkönnyítik a tisztújítással összefüggő összetett feladatokat (pl.: 

taglista, szavazatszám). 

A Köztestületi modul a HEGYIR Borablak alkalmazásában érhető el, melyhez a területileg 

illetékes hegybíró hivatalból hozzáférést kap. A Hktv. rendelkezései alapján a hegyközség elnöke 

hozzáférést tud biztosítani Önmagának és az általa meghatározott azon személyeknek, akik a 

tisztújítás szempontjából ügyintézőnek minősülnek (pl.: adminisztrátor, Jelölő Bizottság és 

Ellenőrző Bizottság tagjai). A Hktv. 45/A § (7) bekezdése alapján e személyek az adatok 

kezelése során kötelesek betartani az adatvédelemre vonatkozó előírásokat.  

Szavazatszám 

A Hktv. egyértelműen meghatározza a szőlészeti és a borászati termelő fogalmát. A szőlészeti 

és borászati termelő fogalmát minden esetben az adott hegyközség szintjén kell vizsgálni. 

Lényegében azt kell vizsgálni, hogy az adott hegyközség működési területén milyen 

tevékenységet folytat a hegyközségi tag. (Hktv. 15. § (1) bekezdés) 

A Hktv. 4. § a) pontja alapján szőlészet termelő az, aki 1000 m2-nél nagyobb területen borszőlőt 

művel, vagy területnagyságtól függetlenül borszőlőültetvényének termését értékesíti, és nem 

minősül borászati termelőnek. 

A Hktv.4. § b) pontja alapján borászati termelő az, aki borászati terméket értékesítés céljából állít 

elő.  

Ebből következik, hogy a szőlészeti termelő fogalomköréből csak azon termelők zárhatók ki, akik 

borászati termelőnek minősülnek.  Ennek megfelelően borászati termelőnek számít az a tag is, 

aki borászati üzemmel rendelkezik a hegyközség területén még akkor is, amennyiben nem csak 

saját termelésű, hanem felvásárolt szőlőt is feldolgoz.  

A szőlőültetvénnyel rendelkező hegyközségi tagot (legyen akár szőlészeti termelő vagy borászati 

termelő) a közgyűlési meghívó kiküldésének napján nyilvántartott, a hegyközséghez tartozó 

borvidéki településeken fekvő ültetvényének területe alapján minden megkezdett hektár után egy 

szavazat illeti meg azzal, hogy egy tag az összes szavazat legfeljebb 10%-át birtokolhatja. 

A szőlőültetvénnyel nem rendelkező hegyközségi tagot egy szavazat illeti meg. 
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A Hktv. 6. § (8) bekezdése alapján a hegyközségi tagot az adott hegyközség területén, a Hktv. 4. 
§ a), b) vagy c) pontja szerint végzett tevékenysége alapján kell besorolni. Erre a küldöttek
megválasztása során kell különös figyelmet fordítani. A hegyközségi tanács szőlészeti
szekciójába tartozó küldöttet a szőlészeti termelők, a borászati szekciójába tartozó küldöttet a
borászati termelők választják meg maguk közül. Egyéb ügyekben a szőlészeti termelők és
borászati termelők együttes döntést hoznak a közgyűlésen.

A közgyűlésen az a tag rendelkezik szavazati joggal, aki hegyközségi adatszolgáltatási 
kötelezettségének határidőben maradéktalanul, hegyközségi és szakmaközi piacszervezési 
intézkedésekben meghatározott járulékfizetési kötelezettségének pedig a közgyűlés napját 
megelőzően legalább öt nappal eleget tett. (Hktv. 6. § (6) bekezdés) 

Az önkéntes tag nem rendelkezik szavazati joggal, és nem választható meg küldöttnek vagy 

tisztségviselőnek (Hktv. 15. § (3) bekezdés a) és b) pont), de a Hktv. 19. § (2) bekezdésének a) 

pontja szerint tanácskozási joggal jogosult résztvenni a közgyűlésen 

Nyilvántartott adatszolgáltató: az a személy vagy jogi szervezet, amely a hegyközség területén 

kizárólag szőlészeti és/vagy borászati felvásárlási tevékenységet folytat, illetve egyéb 

adatszolgáltatási kötelezettséggel rendelkezik a hegyközség felé. Nem tagja a hegyközségnek, 

így nem vesz részt a közgyűlésen. (Hktv. 17. § (2) bekezdés) 

1. Példa: Hegyközségenként eltérő tevékenységi típus esete

Fekete Péter kettő hegyközségnél rendelkezik tagsági viszonnyal az egyik hegyközségnél

borászati üzeme van a másiknál szőlőültetvénye. Egy harmadik hegyközségnél nyilvántartott

adatszolgáltató.

 „A” hegyközségnél borászati termelőként van nyilvántartva és szőlőterülettel nem rendelkezik.  

„B” hegyközségnél 3,5 ha szőlőültetvénnyel rendelkezik, de borászati tevékenységet nem folytat. 

"C" hegyközségnél nyilvántartott adatszolgáltató, minden évben 100 mázsa szőlőt vásárol fel. 

Ebben az esetben a szavazati pontok az alábbiak szerint generálódnak: 

 „A” hegyközség közgyűlésén, mint borászati termelő ,1 szavazati ponttal rendelkezik. 

„B” hegyközség közgyűlésén, mint szőlészeti termelő, 4 szavazati ponttal rendelkezik. Mivel nem 
a hegyközség területén állít elő borászati terméket.  

"C" hegyközség közgyűlésén nem illeti meg szavazati jog, mivel ő nyilvántartott adatszolgáltató 
és nem hegyközségi tag az adott hegyközségben. 

Összes szavazatszám meghatározása 

A szemléltetés érdekében az alábbi fogalmakat alkalmazzuk az útmutatóban. 

➢ Hegyközségi összes szavazatszám: összes tag potenciálisan adható szavazatai számának

összege.
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➢ Tényleges szavazat: hegyközségi összes szavazatnak egy hegyközségi tag maximum 10%-

át birtokolhatja, amennyiben eleget tett a Hktv. 6. §. (6) bekezdésében meghatározott a

járulékfizetési vagy adatszolgáltatási kötelezettségének.

➢ Tényleges összes szavazat: az összes jelenlévő szavazati joggal rendelkező tag

szavazatszámának az összege.

A hegyközségi összes szavazatszám (szavazati sapka vagy elméleti szavazatszám) 

számításakor a hegyközség szőlészeti termelői és borászati termelői szavazati számának az 

összegét kell figyelembe venni. A 10%-os szavazati maximum ugyanis nem a hegyközségi 

közgyűlés napján keletkező tényleges szavazatszám alapján kerül meghatározásra. Ennek oka, 

hogy a hegyközségi tagot a közgyűlési meghívóban már tájékoztatni kell az őt megillető 

szavazatszámról.   

Amennyiben valaki nem tett eleget a Hktv. 6. § (6) bekezdésében meghatározott a járulékfizetési 

vagy adatszolgáltatási kötelezettségének az a közgyűlésen nem rendelkezik szavazat joggal., 

tehát a közgyűlésen nem szavazhat.  

2. Példa: Szőlőterülettel rendelkező borászati termelő esete

Nagy Áron 2,8 ha ültetvénnyel és egy borászati üzemmel rendelkezik. Két különböző eseten

keresztül szemléltetjük, hogy mit jelent a borvidéki és a borvidéken kívüli települési besorolás

fontossága.

a) A 2,8 ha ültetvény teljes területe az adott hegyközség működési területéhez tartozó

borvidéki településen fekszik. Ebben az esetben Nagy Áron hegyközségi tag borászati

termelő és 3 szavazat illeti meg.

b) A 2,8 ha területből, az adott hegyközség működési területéhez tartozó borvidéki

településen csak 1,3 ha található. A fennmaradó 1,5 ha olyan borvidéken kívüli

településen fekszik, amelynek adatszolgáltatási kötelezettsége tekintetében ezen

hegyközség hegybírója felé teljesíti. Ebben az esetben Nagy Áron hegyközségi tag

borászati termelő és 2 szavazat illeti meg.

3. Példa: Terület utáni szavazatszám

Vegyük először azt az elméleti példát, hogy a hegyközséget csak szőlészeti termelő tagok

alkotják az alábbiak szerint:

A hegyközség összes borvidéki területe 500 hektár: 3 hegyközségi tagnak van 100 ha

ültetvénye, 20 tagnak 0,5 ha ültetvénye a fennmaradó 19 tagnak pedig 10 ha ültetvénye.

Ebben az esetben a hegyközségi összes szavazat: (3x100) + (20x1) +(19x10) = 510

szavazati pont. Mindenki szőlészeti termelő.

A törvényi előírásoknak megfelelően a második példa kiegészül borászati üzemengedélyes

termelőkkel. A hegyközség összes borvidéki területe 500 hektár:
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- 3 hegyközségi tagnak van 100 ha ültetvénye és mindegyikük rendelkezik borászati

üzemengedéllyel.

- 20 tagnak 0,5 ha ültetvénye van, és nem rendelkeznek borászati üzemengedéllyel.

- 19 tagnak 10-10 ha ültetvénye van és közülük 11 borászati üzemengedéllyel is

rendelkezik a hegyközség területén.

Van továbbá 8 borászati üzemengedélyes a hegyközség területén, akik szőlőterülettel nem 

rendelkeznek és jellemzően a helyi szőlőültetvénnyel rendelkező tagoktól vásárolnak fel 

borszőlőt és folyóbort.  

Tehát összesen 22 borászati üzemengedélyes található a hegyközség területén. 

A hegyközségi tagokat az alábbi szavazatok illetik meg: 

Hegyközségi tag Hegyközségi tagot 
megillető szavazat 

Hegyközségi 
összes 

szavazatszám 

(korrekció előtt) 

Hegyközségi 
összes 

szavazat-
szám 

(10%-os korrekció 
után)

Jellege Száma Művelt 
szőlőterület 
nagysága 

Van-e 
borászati 
üzeme? 

Típusa 
(szőlészet/ 
borászati 
termelő)

1 tagot 
megillető 

szavazatszám 

100 ha 
szőlőültetvénnyel és 
borászati üzemmel 
rendelkező tagok 

3 100 ha Igen Borászati 
termelő 

51 szavazat1 300 
borászati 
szavazat 

153 
borászati 
szavazat 

10 ha szőlőültetvénnyel 
és borászati üzemmel 

rendelkező tagok 

11 10 ha Igen Borászati 
termelő 

10 szavazat 110 
borászati 
szavazat 

Kizárólag 10 ha 
szőlőültetvénnyel 
rendelkező tagok 

8 10 ha Nem Szőlészeti 
termelő 

10 szavazat 80 
szőlészeti 
szavazat 

0,5 ha 
szőlőültetvénnyel 
rendelkező tagok 

20 0,5 ha Nem Szőlészeti 
termelő 

1 szavazat 20 
szőlészeti 
szavazat 

Kizárólag borászati 
üzemengedéllyel 
rendelkező tagok 

8 0 ha Igen Borászati 
termelő 

1 szavazat 8 
borászati 
szavazat 

ÖSSZESEN 50 tag 510 ha Szőlészeti elméleti összes 
szavazatszám 

100 szőlészeti szavazat 

Borászati termelő 
tagok száma 

22 tag Borászati elméleti összes 
szavazatszám 

418 borászati szavazat 

Szőlészeti termelő 
tagok száma 

28 tag ÖSSZES HEGYKÖZSÉGI 
ELMÉLETI SZAVAZATSZÁM 

518 SZAVAZAT 

Leadható összes szőlészeti szavazatszám 100 szőlészeti szavazat 

Leadható összes borászati szavazat 271 borászati szavazat 

ÖSSZES LEADHATÓ HEGYKÖZSÉGI SZAVAZATSZÁM 371 SZAVAZAT 

1 Elméletileg 100 szavazat illetné meg, de a 10%-os szabály miatt 51 tényleges szavazattal rendelkezik 
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A 100 hektáros szőlőültetvénnyel és borászati üzemengedéllyel rendelkező hegyközségi 

tagokat csak 51-51-51 borászati szavazat illeti meg, mert a korrekciót megelőző összes 

hegyközségi szavazatszám 518 volt és egy tag az összes szavazat legfeljebb 10%-át 

birtokolhatja akkor is, ha többre lenne jogosult. A korrekciót követően a 28 szőlészeti termelő 

és a 22 borászati termelő összesen 371 szavazat leadására jogosultak.  

 

Szavazat típusa 

A szavazat típusának a küldöttek megválasztása esetén van relevanciája.  A hegyközségi 

tanács szőlészeti szekciójába tartozó küldöttet a szőlészeti termelők, a borászati 

szekciójába tartozó küldöttet a borászati termelők választják meg maguk közül.  

Szőlészeti termelő: aki 1000 m2-nél nagyobb területen borszőlőt művel, vagy területnagyságtól 

függetlenül borszőlőültetvényének termését értékesíti, és nem minősül borászati termelőnek. 

Borászati termelő: aki borászati terméket értékesítés céljából állít elő. 

a)  Borászati termelő hegyközségi tag: 

- ha kizárólag borászati tevékenységet folytat a hegyközség területén, akkor 1 szavazat illeti 

meg. Borászati küldöttre szavazhat. 

- ha borászati tevékenység mellett szőlőültetvénnyel is rendelkezik, akkor minden megkezdett 

hektár után 1 szavazatra jogosult. Borászati küldöttre szavazhat és a Hktv-ben meghatározott 

kizáró okok kivételével borászati küldöttnek választható. 

b) Szőlészeti termelő hegyközségi tag: 

Kizárólag szőlőültetvénnyel rendelkezhet a hegyközség területén. Minden megkezdett hektár 

után 1 szavazat illeti meg.  Szőlészeti küldöttre szavazhat.  

Figyelem: előfordulhat, hogy a szőlészeti termelő szőlészeti küldöttnek nem választható a Hktv 6. 

§ (8a) bekezdésében felsorolt valamely kizáró ok fennállása esetén.  

➢ Küldött meghatározása 
A Hktv. 6. § (8a) bekezdése értelmében - Nem választható szőlészeti küldötté az a tag, akire a 
választás időpontját megelőző lezárt borpiaci évben teljesül, hogy 
a) ő maga, 
b) olyan gazdasági társaság, amelynek vezető tisztségviselője, 
c) saját vagy közeli hozzátartozója összesen legalább 25%-os tulajdonában álló gazdasági 
társaság, 
d) közeli hozzátartozója 
- az a)-d) pontban meghatározottak közötti tranzakciókat nem számolva - összességében 
legalább fele akkora mennyiségű szőlőt vásárolt fel, mint amennyit megtermelt. 
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A HEGYIR Közgyűlési Modulja a rokoni és tulajdonosi kapcsolatokat nem tartja nyilván és ebből 

adódóan nem vizsgálja. Ennek vizsgálata és ellenőrzése az ellenőrző bizottság feladata, 

melyhez a b-d) pontokra vonatkozó hegyközségi tag által tett nyilatkozat alapján tud a hegybíró 

az ellenőrző bizottság elnökének adatot szolgáltatni. Valamennyi szőlészeti küldött jelölésénél 

külön-külön vizsgálni kell a Hktv-ben meghatározott összeférhetetlenségi okokat! 

Jelen útmutatóban különböző esetek példáin keresztül próbálunk segítséget nyújtani a 

szőlészeti és borászati küldött megválasztásához.   

4. Példa: Természetes személy közeli hozzátartozójának tulajdonában lévő cég vásárol fel 

szőlőt 

Hajmássy Péter őstermelőként évente értékesíti a megtermelt 100 mázsa szőlőt. Borászati 

üzemmel saját nevén nem rendelkezik. Fia Hajmássy Pál a 100 %-os tulajdonosa a Haj-Haj 

Borászati Zrt-nek, amely évente 10.000 mázsa szőlőt vásárol harmadik féltől (közte az apja 

100 mázsa szőlőjét is).  

Hajmássy Pétert nem lehet szőlész küldöttnek választani, mivel fia, mint közeli hozzátartozója 

100%-os tulajdonosa annak a ZRT-nek, amely felvásárolja az ő szőlőjét is és a harmadik 

féltől származó szőlő aránya az összes feldolgozott szőlő 99%-a (9.900/10.000). A 

jogszabályban meghatározott kizáró ok a felvásárolt és megtermelt szőlő arányát határozza 

meg. Ez az arány pedig 9.900/100, tehát több, mint 50% a harmadik féltől vásárolt szőlő 

aránya.  

Így a Hktv 6. § (8a) bekezdés c) pontja kizárja Hajmássy Péter szőlőtermelői küldöttként való 

megválasztását.  

Hajmássy Pál borászati küldöttnek választható a Haj-Haj Borászati ZRT hegyközségi tag 

képviseletében a Hktv. 19. § (1) b) pontja alapján. 

5. Példa: Hegyközségi tag őstermelőként saját cégének értékesít 

Huffnágel Pista és felesége, valamint 3 gyereke őstermelők. Mindannyian a - 100 %-os 

családi tulajdonban lévő - Huffnágel Bor Kft-nek adják el a szőlőt őstermelőként, összesen 

100 mázsát. 

Huffnágel Bor Kft. még felvásárol más szőlőtermelőtől 40 mázsa szőlőt. Ennek alapján 

összesen 100 mázsa szőlőt termelnek, és 140 mázsa szőlőt vásárolnak fel, amelyből viszont 

ki kell vonni 100 mázsát, mint saját termelést.  

A harmadik féltől felvásárolt szőlő aránya= 40/100 = 40%, így Huffnágel Pista lehet szőlész 

küldött.  
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6. Példa: A szőlészeti tevékenységet folytató természetes személy és a borászati 

tevékenységet folytató cég esetében a természetes személy a többségi tulajdonos 

Pelikán József szőlőtermeléssel foglalkozó egyéni vállalkozó. Az általa megtermelt 1.000 
mázsa szőlőt a „Még Jobb Bor Kft”. vásárolja meg. A Kft. mástól nem vásárol fel szőlőt. A Kft. 
többségi tulajdonosa Pelikán József.  
Ezért a termelt: vásárolt arány = 100:0 szerint alakul, így Pelikán úr lehet szőlész küldött.  

 

7. Példa: Egy szőlészeti tevékenységet folytató cég és egy borászati tevékenységet 

folyató másik cég esetében megegyezik a többségi tulajdonos 

A "JÓ Szőlő Kft." által megtermelt 1.200 mázsa szőlőt a "Bor Ász Kft." vásárolja meg. A „Bor 
Ász Kft.” kizárólag a „JÓ Szőlő Kft.” által megtermelt szőlőt vásárolja fel. A két cég ügyvezető 
igazgatója ugyanazon személy, Mézga Géza. Ennek alapján a megtermelt 1.200 mázsa 
szőlőt ugyanazon személy által vezetett Kft. termelte meg, illetve dolgozta fel.  
Ezért a termelt: vásárolt arány = 1200:0 szerint alakul, így Mézga Géza, mint a "JÓ Szőlő Kft." 
képviselője megválasztható szőlészeti küldöttnek. 

8. Példa: Ügyvezető igazgató egy borászatnál a szőlőtermelő természetes személy 

Jávor Pál őstermelőként hegyközségi tag a hegyközségnél és 100 mázsa szőlőt értékesít a 

Jólétért Zrt. részére. A Jólétért Zrt.-ben Jávor Pál tulajdonos része 20%, egyben a Zrt. 

ügyvezető igazgatója immár 2 éve. A Zrt. minden évben 1.000 mázsa szőlőt feldolgoz, 

amelyből 150 mázsa a Zrt. művelésében álló ültetvényről származik. 150 mázsa saját 

termelés, 850 mázsa pedig felvásárlás, amelyből 100 mázsa Jávor Pál őstermelőtől 

felvásárolt termés.  

Így az arányok: 100+150 mázsa termelés, 750 mázsa felvásárlás, de ebből 100 mázsa Jávor 

Pál őstermelőtől vásárolt, így a megtermelt mennyiséghez szükséges számolni, vagyis 

250:750.  

Ennek alapján Jávor Pál hegyközségi tag nem lehet szőlész küldött őstermelőként sem, mert 

a Jólétért Zrt-nek vezető tisztségviselője, jóllehet tulajdon aránya nem éri el a 25%-ot. Tehát a 

Hktv. 6. § (8a) b) pontja korlátozza Jávor Pál szőlészeti küldötté való megválasztását.  

Jávor Pál ugyanakkor borász küldötté választható a Zrt. képviseletében.   

 

 

 

Felhívjuk szíves figyelmet, hogy jelen tájékoztatónak jogi relevanciája nincs (nem is lehet), 

nem minősül hivatalos jogértelmezésnek, nem használhatók fel peres vagy közigazgatási 

eljárás során sem állásfoglalásként, sem jogértelmezésként, sem pedig szakvéleményként. 




