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A 2004. évi XVIII. Törvény 
a szőlőtermesztésr ől és a 

borgazdálkodásról

1. A tv. tárgya:
- Telepítés, m űvelés, kivágás,
- Borászati termék el őállítás,
- Forgalombahozatal
- Nyilvántartás
- Szőlészettel és borászattal 

kapcsolatos szakigazgatási 
feladatok.

2.  A tv. hatálya:
- 1000 m2-nél nagyobb borsz őlővel 

beültetett terület,



A term őhelyi kataszter:

A Bortörvény értelmében borsz őlőt csak kataszterbe sorolt területen lehet 
telepíteni.

A term őhelyi kataszter vezetésére kijelölt szerv jelenleg a K ecskeméti 
Kutató Intézet.

A kataszterben történ ő módosítást a Hegybírónál kell kezdeményezni.

Kataszterbe sorolt területen gyümölcsöst, erd őt, nádast, halastavat 
létesíteni valamint a term őföldet más céllal hasznosítani csak hegybírói 
engedéllyel lehetséges.

Erdő telepítéséhez: 0,5 ha- nál nagyobb területen 10 m-es védősáv

Gyümölcsös telepítéséhez: 0,5 ha-nál nagyobb területe n 5 m-es véd ősáv



1Hegyközségi tagság

Aki 1000 m2-nél nagyobb területen borsz őlőt művel (szőlőtermel ő-
rendszeres jelentések-gazdasági akta) 

Aki borsz őlő ültetvényének termését értékesíti (területnagyságt ól 
függetlenül)

Aki értékesítésre bort készít

Aki borsz őlőt, mustot, bort, további feldolgozás céljából vásáro l 
vagy értékesít,

Nem borvidéki település is a 127/2009. (IX.29.) FVM  r. szerint 
tartozik hegyközséghez,
A 31/2014. (06.26.) számú HNT határozat szerint borvid éken kívüli 

szőlészeti, illetve borászati termel őnek az általa m űvelt 
szőlőültetvény területe alapján 0,67 Ft/m²,

a feldolgozott bormennyiség után:
1,67 Ft/liter

mérték ű hegyközségi járulék fizetését rendeli el.



Művelésre vonatkozó el őírások:

A borsz őlőültetvény használója köteles az ültetvényt 
rendeltetésének megfelel ően művelni.

Egy éve elhanyagolt sz őlőterület: hegybírói felszólítás

Két éve elhanyagolt sz őlőterület: hegybírói felszólítás hogy 60 
napon belül gondoskodjon az ültetvény m űveléssel történ ő 
hasznosításáról

A műveléssel történ ő hasznosításról szerz ődést kell készíteni, amit 
a hegybírónak be kell mutatni

A szerződésnek legalább 5 évre kell szólni

Három éve elhanyagolt sz őlőterület: a hegybíró elrendelheti az 
ültetvény kivágását akár a telepít ő költségére is.

Az így keletkezett telepítési jog a nemzeti jogtartalé kba kerül.



A 38/2013. (V.24.) VM rendeletr ől - a szőlő 
termelési potenciálról:

-Telepítés fajtái:
-telepítés,
-fajtaváltás,
-pótlás: 25 % felett engedélyköteles,

-A telepítési jog:
-kvóta,
-kivágással keletkezik,
-átruházható,
-bárhol felhasználható,
-8 évig érvényes,(2015. dec. 31.),
-HNT tartja nyilván,
-értékes!!!



A helyi sajátosságok:

-Hagyományosan sz őlő termő táj,

-Jó term őhelyi adottságok,

Borvidéki település: Bérbaltavár,Nagytilaj,

A településen van sz őlőkataszterbe sorolt terület: 

Alsóújlak, Csehimindszent, Csipkerek, Egervölgy, Ge rsekarát, 
Győrvár, Kám, Olaszfa, Oszkó, Pet őmihályfa, Szemenye,

Nincs sz őlőkataszter a településen:

Andrásfa, Pácsony, Sárfimizdó, Vasvár, Telekes,



Borvidékhez tartozás el őnyei:

Rendezetlen területek felszámolása

Munkahelyteremtés, közmunka továbbfejlesztése

Szőlő telepítési jog értékesítés

Hegyközségi ügyintézés helyben

Szőlő hegyi értékek meg őrzése 

Telepítési támogatás igénybevétele



A 142/2012.(XII.27.) VM rendeletr ől  - a 
szőlőültetvények szerkezetátalakításához és –

átállításához a 2012/2013 borpiaci évt ől 
igényelhet ő támogatás feltételeir ől

-Tervezhet ő,

-Borvidéki területen,

-Minimum 2000 m2-en,

-Borvidéki terv szerint,

-A terület használója veheti igénybe,

-Egyszer űen igényelhet ő,

-Nem kell számlával igazolni a felhasználást,

-Csak új anyagokból,

-Ellenőrzött szaporítóanyaggal,

-Jelent ős a mértéke (3,1 – 4,2 mio./ha ),



Haszonvétel perspektívikus módjai:
-Turizmus,

-Must, sz őlő lé,

-Mazsola

-Szőlő mag olaj,

-Szőlő mag liszt,

-Venyige,

-Szőlő alany és nemes törzsültetvény,
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