TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Termelő!
A 2018-as szürettel kapcsolatban – a hatályos jogszabályok, valamint a 2018-as évben
alkalmazandó termékleírás tükrében – az alábbiakról tájékoztatjuk:
A HNT piacszervezési intézkedésével kapcsolatos részletes tájékoztatása - a 2018/2019-es borpiaci
évre - az interneten a www.hnt.hu oldalon a Piacszervezési intézkedések menüpont alatt
megtalálható. A piacszervezési intézkedés minden hegyközségi tagra nézve kötelező előírásokat
tartalmaz, így az átvétel előtt a felvásárló felelőssége meggyőződni arról, hogy a termelő megfelel–e
az előírásoknak, illetve a termelő felelőssége meggyőződni arról, hogy a felvásárló teljesítette-e a
számára előírtakat.

1. Szőlőszármazási bizonyítvány kiadásának rendje:
A szőlészeti és borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának
rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről
szóló 127/2009. (IX.29.) FVM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 13. §-a alapján a HEGYIRben nyilvántartott ültetvényhasználó november 30-ig, de legkésőbb a szüret befejezését
követő 8 napon belül a 8. számú melléklet szerinti adatok megadásával igényelheti a szőlő
származási bizonyítványt a HNT által rendszeresített és a HNT honlapján közzétett
nyomtatványon.
A határidő elmulasztását követően szőlő származási bizonyítvány csak mulasztási bírság
terhe mellett kérelmezhető,legkésőbb a szüret évét követő év április 15. napjáig, tehát a
szüret évét követő év április 15. napját követően szőlő származási bizonyítvány nem
kérelmezhető.
A szőlő származási bizonyítvány iránti kérelemhez mellékelni kell a mérlegjegyet, a
felvásárlási jegyet vagy átvételi elismervényt vagy ezek másolatát, vagy a kérelem aláírásával
nyilatkozni kell a saját feldolgozásról, továbbá a termés érékesítése esetén a kérelem
benyújtásakor be kell mutatni a felek között létrejött adásvételi szerződést.
Jelen tájékozatóhoz mellékeljük a Rendelet 8. számú mellékletében foglalt, szőlő származási
bizonyítvány iránti kérelem egy példányát, amely egyebekben a www.hnt.hu oldalról is
letölthető.
Szőlő származási bizonyítványt mindenkinek kérelmezni kell, függetlenül attól, hogy a
termést értékesíti-e vagy nem, illetve adómentes bort állít-e elő, valamint nullás jelentés
esetén is.
Változás a tavalyi kérelemhez képest, hogy a 2018-as évben a kérelmen fel kell tüntetni a
szüret időpontját, valamint szőlőértékesítés esetén a nettó felvásárlási árat.
Csak a jogszabályi előírásoknak megfelelően, pontosan kitöltött kérelmek esetében áll
módunkban szőlő származási bizonyítványt kiállítani.

Egy származási bizonyítvány kérelemre csak az azonos fajtájú és az azonos legmagasabb
termékkategóriájú tételeket lehet felvezetni!
Egy szőlő származási bizonyítványt csak egy célra, illetve csak egy felvásárlónak lehet
felhasználni!
Abban az esetben, ha egy ültetvényről leszüretelt szőlőt több célra, illetve több felvásárló
részére kívánja értékesíteni, akkor annyi szőlő származási bizonyítványt kell igényelnie ahány
célra, illetve ahány felvásárlónak kívánja értékesíteni, ilyenkor természetesen a szüretelt
terület nagyságát a leszüretelt szőlőmennyiség arányában kell meghatározni.
Az a hegyközségi tag, aki a szüreti jelentését nem adja le határidőre, a közgyűlésen szavazati
joggal nem rendelkezik és a 2004. évi XVIII. törvény 51/A.§-a szerinti mulasztási bírság
megfizetésére kötelezett.
Amennyiben a termelő nem saját maga jár el az ügyben, úgy meghatalmazás szükséges,
amely meghatalmazás minta letölthető a www.hnt.hu oldalról.
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 (borászati üzem engedéllyel nem rendelkező 10 hl
alatti csak saját részre borelőállítók) a szőlőszármazási kérelmen a szőlő felhasználásánál a 2es kódot írják be.
Mellékeljük továbbá a hegyközséghez bejelentett ültetvényeinek adatait tartalmazó listát,
amely tekintetében kérjük az adatok ellenőrzését, tekintettel arra, hogy szőlő származási
bizonyítványt csak és kizárólag a HEGYIR-ben rögzített adatoknak megfelelően áll
módunkban kiadni.
Amennyiben a nyilvántartott területeinél időközben változás történt, abban az esetben
kérjük, hogy a Rendelet 2. számú mellékletében találhatóB. Szőlő ültetvénykataszter űrlap
kitöltésével, valamint 30 napnál nem régebbi földhasználati lap csatolásával szíveskedjék a
változást bejelenteni.
A HEGYIR-ben található fajta egyszerű kérelemre nem módosítható. Eltérés esetén egy külön
eljárást kell lefolytatni.
A Rendelet 13/A. §-a alapján:
(1) Amennyiben a szüretelt szőlőugyanabból a hegyközségbőlszármazik, és a szőlőt a
kérelmező aszőlőével megegyező eredetvédelmi kategóriájú borászati termék készítésére
maga dolgozza fel vagy bérfeldolgozás keretében dolgozza fel, a szőlő és az első borászati
termék származási bizonyítvány iránti kérelmet a 8/A. számú melléklet adattartalmát
kötelezően tartalmazó nyomtatványon összevontan is be lehet nyújtani. A 8/A. számú
melléklet szerinti kérelem alapján a szőlőültetvény fekvése szerint illetékes hegybíró a 9/A.
számú melléklet szerinti összevont szőlő és első borászati termék származási bizonyítványt
állítja ki.
(2) A 8/A. számú melléklet szerinti kérelem november 30-ig nyújtható be.

(3) Az összevont szőlő és első borászati termék származási bizonyítványt a továbbiakban az
első borászati termék származási bizonyítványra vonatkozó szabályok szerint kell kezelni.
2016.04.01-től változott a 127/2009-es FVM rendelet, mely értelmében a szüret
elmaradását a szőlőültetvény helye szerint illetékes hegybírónak a káresemény
bekövetkezését követő 15 napon belül be kell jelentenie (fagykár, jégkár, aszály, vadkár,
seregély, növényvédelmi probléma, lopás stb.).
A bejelentésre vonatkozó nyomtatvány, a www.hnt.hu oldalról is letölthető.
A Hegyközség csak abban az esetben fogja tudni a szüretkor a nullás bejelentést elfogadni a
termő szőlő esetében, ha a termelő ezen adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett.
Nem termő ültetvény esetén, kérjük jelölni, hogy nem termő ültetvény.
Fajtaváltás, újratelepítés esetén amennyiben a szőlő kivágásra került, kérjük jelölje, hogy
kivágva. (engedély szám)
Kivágás esetén kivágás folyamatban. (kivágási engedély szám)
2. Borszármazási bizonyítvány kiadásának rendje:
A Rendelet 14. §-a értelmében:
(1) A borászati termék származási bizonyítvány kiadását a hegybíró által nyilvántartott,
gazdasági aktaszámmal rendelkező természetes személy, jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet kérelmezi személyesen, postai 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 borászati termék származási bizonyítvány kiadását legkésőbb a szüretet évében
december 15-ig kell kérelmezni a borászati üzem fekvése szerint illetékes hegybírónál. A
tokaji borkülönlegességek és a november 30-át követően szüretelt szőlőből készült borászati
termékek előállítása esetén az első borászati termék származási bizonyítványt a szüretet
követő év március 31-ig kell kérelmezni. Az első borászati termék származási bizonyítvány
iránti kérelemben a bor mennyiségét seprős újborban kell megadni. A kérelemhez csatolni
kell:
a)a szőlő származási bizonyítvány egy példányát, és
b)a borászati termék nyilvántartás kérelemben szereplő borászati termék tételre
vonatkozó részének másolatát.
(2a)A (2) bekezdés szerinti határidő elmulasztását követően az első borászati termék
származási bizonyítvány a Hktv. 41. §-ában foglaltak figyelembevételével kérelmezhető
legkésőbb a szüret évét követő év július 15. napjáig.
3. Bejelentési kötelezettségek:
6. § (1) A borászati üzem
a)a természetes alkohol tartalom növelése;(a művelet megkezdése előtt legalább két
munkanappal)
b) a borászati termékek savtartalmának növelése; (az adott borászati évben végrehajtott első
művelet befejezését követő második napon)
c) a borászati termékek savtartalmának csökkentése;(az adott borászati évben végrehajtott
első művelet befejezését követő második napon)
d) a borászati termék édesítése (48 órával a művelet végrehajtásának napja előtt)
művelet végzését köteles írásban bejelenteni a művelet végrehajtási helye szerint illetékes
hegybíró részére.

4. A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és
támogatással történő lepárlásról szóló 70/2012. (VII.16.) VM rendelet
3. §(1) Aki személyesen és saját birtokán 25 hektoliter vagy azt meghaladó mennyiségben
állít elő bort, annak a keletkező borászati melléktermékek kivonásáról gondoskodnia kell.
(2) Annak a nem kisüzemi bortermelőnek, aki személyesen és saját birtokán 1000 hektoliter
vagy azt meghaladó mennyiségben állít elő bort, vagy 1000 hektolitert meghaladó
mennyiségű bornak megfelelő mennyiségben dolgoz fel szőlőt, az 1000 hektolitert
meghaladó részhez kapcsolódóan keletkező borseprő kötelező lepárlás útján történő
megsemmisítéséről gondoskodnia kell.
5. §(1) A borászati melléktermékek ellenőrzés melletti kivonását az adott szüretre
vonatkozóan egy alkalommal, az első borászati melléktermék tétel kivonásának tényleges
megkezdése előtt legalább 8 nappal írásban be kell jelenteni a kivonás helye szerint
területileg illetékes borászati hatáskörben eljáró járási hivatal részére.
5. Borvidék termékleírása:
A Szekszárdi borvidéken az alábbi termékleírások alkalmazhatóak:
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 nyomtatványok letölthetőek a www.hnt.hu oldalról, valamint a termékleírások
megtekinthetőek a boraszat.kormany.hu/termekleirasok oldalon.
Emlékeztetőül a termékkategóriákhoz tartozó termésátlagok:
Szekszárd prémium fehér és vörös OEM: 80q/ha és 60hl/ha;
Szekszárd prémium rozé OEM: 120q/ha és 90hl/ha;
Szekszárd OEM: 140q/ha és 100hl/ha;
Pannon OEM: 140q/ha és 100hl/ha.
Felhívjuk a termelők figyelmét, hogy a mustfok is meghatározza a termékkategóriát.
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-külön kell szerepeltetni, 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.
Fontos, hogy abban az esetben, ha egy területről például értékesítés is történik és
borfeldolgozás is, a területet meg kell bontani és a származási kérelmen jelölni.
pl.: 1 ha terület esetén 0,8 ha 50 q szőlőeladás, 0,2 ha 10 q borkészítés.

Cuvée bor esetében az alapborokat külön termék előállító lapon kell bevezetni, majd egy új
termék előállító lapra összeházasítani.
Több fajta egy termék előállító lapon bevezetve csak Szekszárdi vörös, Szekszárdi rozé, vagy
Szekszárdi fehér elnevezést kaphat. Ilyen esetben a cuvée szó nem használható.
Amennyiben egyik kategóriának sem felel meg, úgy csak FN, FNF= Földrajzi jelzés nélküli bor,
Földrajzi jelzés nélküli fajtabor állítható elő.
2017. január 01-től azon területek, amelyek nincsenek borszőlő termőhelyi kataszterbe
sorolva, nem használhatják a Szekszárd, Pannon, Dunántúli termékkategóriát, ezeken a
területeken szüretelt szőlő és az abból készített bor csak földrajzi jelzés nélküli (FN,FNF)
besorolást kaphat.
Amennyiben nincs kataszterben és szeretné a területét kataszterbe felvetetni, azt a
hegyközségnél kezdeményezheti. A kérelmet a hegybíró továbbítja a Nébih részére. A
kataszterbe vételezés költsége a kérelmezőt terheli.
A bortörvény 24. § (1) szerint: Árutermelési céllal borászati terméket előállítani, tárolni közfogyasztásra kiszerelt borászati termékek tárolását kivéve -, kezelni, kiszerelni csak a
borászati hatóság által engedélyezett borászati üzemben lehet.
Amennyiben Ön kisüzemi bortermelő lehetősége van áttérni a pincekönyv vezetésről, a
kisüzemi regiszter vezetésére. A kisüzemi regiszter vezetéséről a www.hnt.hu honlapon
tájékozódhat.
6. A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018–
2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet
Amennyiben igénybe kívánja venni a támogatást, akkor kérjük, hogy a fenti rendeletet
figyelmesen szíveskedjék átolvasni, valamint az engedélyeket időben megkérni.
Egyéni terv beadás 2018. november 02. és 30. napja közötti időszakban lehet.
Bátaszék, 2018. szeptember 03.
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