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I. A hegyközségek tisztségviselőinek megválasztásával, a 

közgyűlések lebonyolításával kapcsolatos alapvető 

szabályok és feladatok összefoglalása 

Jelen útmutató célja, hogy a hegyközségek, hegyközségi tanácsok és a borrégiós tanácsok   

számára segítséget nyújtson, valamint összefoglalja az érdekképviseleti tisztségviselők 

választására irányadó szabályokat, és egyúttal a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. 

törvény (a továbbiakban: Hktv.)  2023.01.01-től hatályos módosulásából következő változásokat, 

teendőket.  

A tisztújítás keretében először a hegyközségi szinteken, majd ezt követően felsőbb szinteken is 

(borvidék, borrégió, HNT) zajlanak a választási folyamatok, melynek során megválasztásra 

kerülnek a hegyközségi szervezetek érdekképviseleti tisztségviselői (elnök, ellenőrző bizottság 

elnök, választmányi tagok, szőlészeti és borászati küldöttek), illetve az alapszabály által létesített 

más tisztséget betöltő személy (egyéb bizottsági, testületi tagok, helyettesek).  

Hktv. 55. §-a előírja, hogy az érdekképviseleti tisztségviselőket a következő ütemezés szerint kell 

megválasztani: 

Hegyközségi szervezet Választás határideje Mandátum időtartama 

Hegyközségek 2023. március 31. 2028. március 31. napjáig 

Hegyközségi tanácsok, 

Borrégiós tanácsok 2023. május 15. 2028. május 15. napjáig 

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 2023. május 31. 2028. május 31. napjáig 

A hegyközség (hegyközségi tanács, borrégiós tanács) közgyűlése a 2022. június 1-je után 

megválasztott érdekképviseleti tisztségviselők esetében dönthet úgy, hogy nem tart új 

tisztújítást, hanem kiterjeszti a korábban megválasztott érdekképviseleti tisztségviselők 

megbízásának időtartamát. Erre a döntésre kizárólag a közgyűlés, illetve a tanácsülés jogosult. 

Ilyen esetben a megbízatás időtartama a törvényben meghatározott, a táblázat szerinti 

időtartamra szól. Ilyen döntés esetén javasoljuk, hogy a közgyűlésen egy külön napirendi pont 

keretében fogadják el a tisztségviselői mandátum időtartalmának módosulását. Javasoljuk, 

hogy erre vonatkozóan legalább tisztségenként hozzon döntést a közgyűlés vagy a 

tanácsülés. 
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Pl.: „Bőség Hegyközség közgyűlése a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 55. § (2) 

bekezdése alapján úgy dönt, hogy a 2022. augusztus 1-jén megválasztott Szőlész János 

hegyközségi elnök mandátuma 2028. március 31. napjáig szól.” 

Felhívjuk a fegyelmet arra, hogy ezen dokumentum általános útmutató, mely mindenekelőtt a 

Hktv. szabályaira tekintettel készült. A közgyűlés összehívására, lebonyolítására és a 

közgyűlést követő teendőkre alapvetően és elsősorban a hegyközség alapszabálya 

alkalmazandó.  

Az érdekképviseleti tisztségviselők 2023. évi választása érdekében számos előkészítő munkát is 

el kell végezni. Az alábbiakban áttekintést adunk az elvégzendő feladatokról, melyek jellemzően 

a hegyközség elnökének és választmányának hatáskörébe tartoznak. 

1) A Hktv. 5. § (1) bekezdésében a hegyközség működési törvényi feltételeinek 

ellenőrzése: 

a) A hegyközség a működési területéhez tartozó borvidéki települések közigazgatási 

területén fekvő, a hegybíró által vezetett gazdasági akták nyilvántartásában szereplő 

szőlőültetvények nagysága eléri a háromszáz hektárt kivéve, ha a borvidék területe 

ennél kisebb és egy hegyközség működik a borvidéken.  

b) A hegyközség területén legalább egy borászati üzem rendelkezik borászati 

üzemengedéllyel  

c) A szőlőültetvények legalább tíz termelő használatában állnak 

"A hegyközségek létesítésére előírt feltételek nem teljesítése esetén a hegyközség 

közgyűlése a választmány javaslata alapján dönt valamely szomszédos hegyközségbe 

történő beolvadásról.  

A beolvadásról közgyűlési döntéssel rendelkező hegyközséget a beolvadás időpontjáig 

úgy kell tekinteni, mint amely teljesíti az előírt feltételeket.  Az átvevő hegyközség 

közgyűlése a választmány javaslata alapján dönt a beolvadás jóváhagyásáról. A 

beolvadás legkésőbbi napja a következő év augusztus 1. napja." 

2) Előkészítő feladatok: 

➢ elő kell készíteni az alapszabály módosítását, 

a tisztújító közgyűlésen minden hegyközségi szervezet esetében napirendre kell 

tűzni az alapszabály módosítását, mely jellemzően az első napirendi pontot jelenti. 

Ennek oka, hogy a Hktv. 2023. január 1-jén hatályba lépett módosítása is tartalmaz 

olyan rendelkezéseket, melyek kihatással vannak az alapszabályra. Az erről szóló 

részletes tájékoztatót e dokumentum utolsó fejezete tartalmazza. 
 

➢ felül kell vizsgálni a hegyközségi szabályzatok (pl.: rendtartás) törvényi 

megfelelőségét 
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➢ ellenőrizni kell, hogy a hegyközség gazdálkodását független könyvvizsgáló 

mikor ellenőrizte utoljára. Ha az alapszabály másként nem rendelkezik, a Hktv. 

az alábbi szabályokat határozza meg: 

➢ 11. § (3): Az ellenőrző bizottság legalább ötévenként független könyvvizsgálóval 

köteles megvizsgáltatni a hegyközség gazdálkodását.  

➢ (4) A közgyűlés a hegyközség éves költségvetéséről és a zárszámadásról csak az 

ellenőrző bizottság véleményének ismeretében dönthet. 

➢ tisztújításhoz szükséges dokumentumuk előkészítése pl. tisztség elfogadó 

nyilatkozat,  

3) Választmány összehívása 

➢ közgyűlés időpontjának és napirendi pontjainak elfogadása 

➢ ütemezni kell a hegyközségi szervezetek közgyűléseit, hogy azok ne azonos 

időpontokban legyenek megtartva, hogy a több hegyközségnél szavazati joggal 

rendelkező tag képviseleti joga ne sérüljön 
 

➢ beszámolók előkészítése, költségvetés és zárszámadás megtárgyalása 

➢ a hegyközségi járulék mértékének meghatározása 

➢ módosítások megtárgyalása pl. alapszabály, rendtartás 

➢ jelölő bizottság felállítása (alapszabályban foglaltak szerint!) 

 

4) Hegyközségi tagsági nyilvántartás ellenőrzése 

➢ ellenőrizni kell, hogy a tagok befizették-e az előírt járulékokat (hegyközségi 

járulék, biológiai alap járulék, marketing járulék)-> „Borablak”  

➢ meg kell határozni, hogy a tag az adott hegyközségben szőlészeti küldöttnek 

vagy borászati küldöttnek választható-e a vonatkozó szabályok szerint 

Kérjük, hogy amennyiben a hegyközségi tagnyilvántartás olyan személy nevét tartalmazza, aki 

időközben elhalálozott, úgy erről – a gyászoló családtagok érdekében – szíveskedjenek 

értesíteni a hegybírót, aki a Hktv. 16-18. §-ai alapján lefolytatja a szükséges közigazgatási 

eljárásokat. 

II. Az alapszabály megfelelősége 

A nagyszámú törvényi változás miatt a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa elkészített egy 

módosított alapszabály tervezetet, amelynek alapjául a 2018-ban megtartott tisztújításokhoz 

kapcsolódóan közzétett alapszabály minta szolgált. Az új alapszabály tervezet egy kiinduló 

pontot jelent. Ez alapján könnyebben lehet a meglévő alapszabályokat módosítani, de lehetőség 

nyílik arra is, hogy új alapszabályként fogadják azt el. Célszerű civil szervezetekkel foglalkozó, a 
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Törvényszék joggyakorlatát ismerő ügyvéd bevonása az Alapszabály módosításának 

előkészítéséhez. 

Az alapszabály mintában a megjegyzésekben jelöltük 

- azokat a részeket, amelyeket a jogszabályok az elmúlt időszakban módosítottak és 

- azokat a részeket, amelyek meghatározása a köztestület önálló döntését igényli  

Az adott hegyközség dönthet úgy is, hogy nem a meglévő hegyközségi alapszabályt módosítja, 

hanem egy újat fogad el. Ebben az esetben „az új alapszabály elfogadása” c. napirendi pontot 

kell szerepeltetni a hegyközségi közgyűlési meghívóban. 

A módosítás minimumát az utoljára elfogadott alapszabály módosítás óta bekövetkezett 

jogszabályok változása jelenti. Az alapszabály módosítása során lehetőség van a hegyközség 

életére hatással lévő, úgynevezett ügyvitelt érintő rendelkezések módosítására is. Számos 

részkérdést ugyanis a törvény alapján az Alapszabályban   kell szabályozni. Példaként említhető 

új bizottság létrehozása, meglévő bizottság megszüntetése (kivétel Ellenőrző Bizottság), 

választmányi tagok számának módosítása stb. 

A Hktv. 14. § (3) bekezdése alapján az alapszabály elfogadásához és módosításához a 

közgyűlésen a jelenlévő tagokat megillető szavazatok legalább kétharmadával rendelkező tagok 

támogató szavazata szükséges. 

Jogszabályok felsorolása, amelyek kihathattak az alapszabályra: 
 

- a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 

- 2018. óta az alábbi jogszabályok módosították a hegyközségi törvény rendelkezéseit: 

2018. évi CXI törvény, 

2020. évi XXX. törvény, 

  2020. évi CLXIII. törvény, 

2022. évi XXIV. törvény, 

           2022. évi XLVIII. törvény, 

           2022. évi LXVII. törvény, 

                         

- Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 

- a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 

- a szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási 
kötelezettségekről szóló 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 

- a szőlő- és bortermelés részletes szabályairól szóló 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet 

- a termelői integrációs szervezetekről szóló 24/2020. (VI. 22.) AM rendelet 
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- a Magyarországon előállított és forgalomba hozni kívánt borászati termékek után fizetendő 
szakmaközi bormarketing pénzügyi hozzájárulásról szóló piacszervezési intézkedés 
kiterjesztéséről szóló 70/2020. (XII. 29.) AM rendelet 

- Hegyközségek Nemzeti Tanácsánál hatályban lévő, a magyar borszőlő biológiai alapok 
fenntartható fejlesztését célzó szakmaközi kutatásösztönzési programról szóló 
piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről szóló 71/2020. (XII. 29.) AM rendelet 
 

- Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 
CXXXIX. törvény 
 

A jogszabályok hatályos szövege a Nemzeti Jogszabály Tárban érhető el. (https://njt.hu/) 

 

 

 

 

 

 

 


