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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Termelő!
A 127/2009 (IX.29.) FVM rendelet:
13. § (1) A szőlő származási bizonyítvány iránti kérelmeket a szüret befejezését követően, legkésőbb november 30-ig kell
benyújtani a borszőlőültetvény fekvése szerint illetékes hegybíró részére. November 30. utáni szüret esetén a kérelmet a szüret
befejezését követő 8 napon belül kell benyújtani. A szőlő származási bizonyítványának kiadását a HEGYIR-ben nyilvántartott
ültetvényhasználó kérelmezi postai vagy személyes úton a HNT által rendszeresített és a HNT
honlapjánhttp://hnt.hu/index.php/letoltes/category/25-szoloborkerelem közzétett nyomtatványon. A nyomtatványon a
kérelmezőnek legalább a 8. számú melléklet szerinti adatokat kell megadnia.
(2) A származási bizonyítvány kérelemhez mellékelni kell a mérlegjegyet, a felvásárlási jegyet vagy átvételi elismervényt vagy
nyilatkozni kell a saját feldolgozásról.
A nullás jelentés esetén is le kell adni a jelentést.
Az a hegyközségi tag, aki a szüret jelentését nem adja le határidőre, a közgyűlésen szavazati joggal nem rendelkezik és a 2012.
évi CCXIX. törvény 41.§ szerinti mulasztási bírság megfizetésére kötelezett.
A 8. számú mellékletet helyettesítheti a HEGYIR rendszerből nyomtatott Szőlő származási bizonyítvány kérelem 2015, amelyet
e levelünk mellékleteként idén is kiküldünk.
Amennyiben a termelő nem saját maga jár el az ügyben, úgy meghatalmazás szükséges.
2012. évi CCXIX. törvény 41.§ Aki a szőlő, must vagy bor származási bizonyítványát, vagy jogszabályban meghatározott, a
hegybíró által kiadandó más igazolását nem a jogszabályban meghatározott határidőig kérelmezi, az okiratokat csak 5000
forinttól 500 000 forintig terjedő mulasztási bírság megfizetésével kaphatja meg. A hegybíró a bírság kiszabása során figyelembe
veszi a késedelem időtartamát, az ügyfél késedelembe esésének gyakoriságát, továbbá származási bizonyítvány esetén a
kérelemben foglalt szőlő, illetve bor értékét. A mulasztási bírság a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának bevétele.
2004. évi XVIII. törvény (Bortörvény)51/A. §(1)A borászati hatóság vagy a hegybíró mulasztási bírságot szab ki, ha a borászati
hatóság vagy a hegyközség felé előírt bejelentési vagy adatszolgáltatási kötelezettséget elmulasztották, a bejelentésköteles
tevékenységet bejelentés nélkül végezték el, vagy az adatszolgáltatást hiányosan vagy valótlan adattartalommal teljesítették.
(2) A mulasztási bírság mértéke legfeljebb ötszázezer forint összeg erejéig terjedhet.
(3)A borászati hatóság a bírság kiszabása során figyelembe veszi a jogsértéssel érintett borászati termék mennyiségét, a
mulasztás gyakoriságát.
(4) A hegybíró a bírság kiszabása során figyelembe veszi a szolgáltatandó adatok körét és a jogsértés gyakoriságát. A hegybíró
által kiszabott mulasztási bírság a hegyközség bevétele.
Felhívjuk azon szőlőtermelőkfigyelmét, akik a szőlőtermésüket értékesítik, hogy a Hegyközség csak felvásárlói jegy, mérlegjegy
vagy átvételi elismervényalapján állíthat ki igazolást, ezért a szőlő leadása után kell az irodát felkeresni szőlőszármazási
bizonyítványért és utána vinni az igazolást a felvásárlóhoz. Kérjük, a mellékelt Szőlőszármazási bizonyítvány kérelem
nyomtatványt hozza magával!
Amennyiben magánszemélynek értékesítenek szőlőt úgy a származási kérelemnél jelöljék meg, hogy kis mennyiségű értékesítés.
(500 kg-onként lehetőség van szőlőt értékesíteni magánszemélyeknek, természetesen ilyen esetben az őstermelőnek nyugtaadási
kötelezettsége van.)
Kérjük, hogy az adómentes bort előállítók (10 hl alatti bor (14 q szőlő) előállítók) a szőlőszármazási kérelmen a szőlő
felhasználásánál a 2-es kódot írják be.
A jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 80. § (3) bekezdése szerinti
adómentes bor (a továbbiakban: adómentes bor) előállításához szükséges szőlő származási bizonyítványnak csak a második és
harmadik példányát kell kiadni, az első példány a hegybírónál marad. A második példány a jövedéki adóról és az adómentes bor
előállítására felhasznált szőlő igazolására is szolgál.
27/2011 (IV.12.) VM rendelet 2. § (1)Belföldi szállítás esetén
a) az egyszerűsítettadóraktár-engedélyes által kitárolt vagy szállított borászati terméket – borecet kivételével –, szőlőtörkölyt,
borseprőt borkísérő okmánnyal,
b) a nem egyszerűsítettadóraktár-engedélyes által szállított szőlőbort a Jöt.-ben az ilyen szállításra meghatározott okmánnyal,
c) a nem egyszerűsítettadóraktár-engedélyes által szállított borszőlőt, szőlőmustot (akár finomított, akár nem) szállítólevéllel
lehet szállítani.
EKÁER – Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerről a www.hnt.hu oldalon tájékozódhat.
Az Egyszerűsített adóraktári engedélyesekbejelentési kötelezettségei:
6. § (1) A borászati üzem
a) a természetes alkohol tartalom növelése;
b) a borászati termékek savtartalmának növelése;
c) a borászati termékek savtartalmának csökkentése;
d) a borászati termék édesítése
művelet végzését köteles írásban bejelenteni a művelet végrehajtási helye szerint illetékes hegybíró részére.

Borszármazási bizonyítvány kiadása:
127/2009 (IX.29.) FVM rendelet 14. § (1)A bor származási bizonyítvány kiadását a hegybíró által nyilvántartott, gazdasági
aktaszámmal rendelkező természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kérelmezi postai
vagy személyes úton a HNT által rendszeresített és a HNT honlapján közzétett nyomtatványon. A nyomtatványon a
kérelmezőnek legalább a 10. számú melléklet szerinti adatokat kell megadnia.
(2) Az első bor származási bizonyítvány kiadását legkésőbb a szüretet követő év január 10-ig kell kérelmezni a
borszőlőültetvény fekvése szerint illetékes hegybírónál. A tokaji borkülönlegességek és a november 30-át követően szüretelt
szőlőből készült borászati termékek előállítása esetén az első bor származási bizonyítványt a szüretet követő év március 31-ig kell
kérelmezni. Az első bor származási bizonyítvány iránti kérelemben a bor mennyiségét seprős újborban kell megadni. A
kérelemhez csatolni kell:
a) a szőlő származási bizonyítvány első (biztonsági jellel ellátott) példányát, és
b) a pincekönyvnek a kérelemben szereplő bortételre vonatkozó részének másolatát.
2004. évi CXL. törvény
Hatósági bizonyítvány (Szőlőszármazási, borszármazási bizonyítvány)
83 § (3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított tíz napon belül
kell kiadni, illetve az ügyfél által benyújtott iratot záradékkal ellátni. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatósági
bizonyítványban fel kell tüntetni, hogy azt kinek és milyen bizonyítékok alapján adták ki. A hatósági bizonyítvány alakiságára is
irányadók a 72. § (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt követelmények.
(4) A hatósági bizonyítvány tartalmát – az ellenkező bizonyításáig – mindenki köteles elfogadni.
70/2012. (VII.16.) VM rendelet:
5. § (1) A borászati melléktermékek ellenőrzés melletti kivonását az adott szüretre vonatkozóan egy alkalommal, az első kivonás
tényleges megkezdése előtt legalább 72 órával írásban be kell jelenteni a kivonás helye szerint területileg illetékes megyei
kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság részére. Tolna Megyei Kormányhivatal,
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságcímére postai úton, személyesen, elektronikusan vagy faxon.
7100 Szekszárd, Tormai B. u. 18. Telefon/fax: 06-74-529-247 e-mail: baloghbor@gmail.com(a melléktermék kivonás
bejelentőlap letölthető a www.szdihkg.mlap.hu címről)
Hegyközségi járulékfizetés
A 2015-ös évtől változtak a járulék kivetés szabályai.
Kérjük, akinek járuléktartozása van, mielőbb rendezze azt. Járuléktartozás fennállása esetén nem áll módunkban semmilyen
származási igazolás kiadása. A kérelmek elutasításra kerülnek járuléktartozás és adatszolgáltatás elmaradása esetén
A Szekszárdi borvidéken az alábbi termékleírások alkalmazhatóak:
FN, FNF= Földrajzi jelzés nélküli bor, Földrajzi jelzés nélküli fajtabor
Dunántúli OFJ =Dunántúli Oltalom alatt álló földrajzi jelzésű bor
Pannon OEM= Pannon Oltalom alatt álló eredet-megjelölésű bor
Szekszárd OEM =Szekszárd Oltalom alatt álló eredet-megjelölésű bor
A termékleírások és a nyomtatványaink megtekinthetők és letölthetőek a www.bataszekhegykozseg.hu oldalon, a Bátaszék
Térségi Hegyközségirodájában, vagy a boraszat.kormany.hu/termekleirasok2 oldalon.
Emlékeztetőül a termékkategóriákhoz tartozó termésátlagok: Szekszárd prémium OEM: 80q/ha és 55hl/ha; Szekszárd OEM:
140q/ha és 100hl/ha; Pannon OEM: 140q/ha és 100hl/ha; Dunántúli OFJ: 170q/ha és 120hl/ha; FN és FNF: 170q/ha és 120hl/ha
felett.
Felhívjuk a termelők figyelmét, hogy a mustfok is meghatározza a termékkategóriát.
Prémium kategória minimális mustfokai: Kadarka: 19 o; Kékfrankos, Merlot, Pinot noir: 20o; Cabernet franc, Cabernet
sauvignon, Syrah: 21o.
Amennyiben a borelőállító a bor megnevezésénél a borvidéknél kisebb földrajzi egység (település, dűlő stb.) nevet is fel szeretné
tüntetni és az megfelel a termékleírásnak kérjük, a tételeket a pincekönyvben külön szerepeltessék a pontos nyomon követés
érdekében. Szőlő-, borszármazási igazolást külön-külön tételenként kérjék ki ezekről.
A lékinyerés is meghatározza a termékkategóriát!
Ezért fokozottan figyeljünk arra, hogy a lékinyeréssel ne lépjük túl azt a minőségi kategóriát, amelynek a szőlőmennyiséggel már
megfeleltünk. Pl.: Ha az OEM Szekszárd szőlő termésátlag (max. 140q/ha) egy magasabb lékinyeréssel átlépi a 100hl/ha-os
átlagot, akkor a Hegyközségi Informatikai Rendszer (HEGYIR), automatikusan visszaminősíti a bortételt OFJ minőségűre.
Amennyiben a területeiben változás történt, kérjük a származási kérelem leadása előtt keresse fel a hegyközség irodáját.
Az ültetvén módosítás esetén kérjük mellékeleje 127/2009 (IX.29) FVM rendelet 2 számú melléklet B Szőlő ültetvénykataszter
űrlapotvalamint 30 napnál nem régebbi földhasználati adatlap eredeti példányát.
Bátaszék, 2015 augusztus 31.
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