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I.
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1.§
1. Rendtartás célja: a szőlőtermesztésre és borgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok
figyelembe vételével szakmai szabályrendszer létrehozása és működtetése.
2. Rendtartás területi hatálya Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaszék, Várdomb közigazgatási
területén hegyközségi tagok használatában lévő szőlőterületek.
3. Rendtartás személyi hatálya: a hegyközség tagjaira terjed ki.
4. Rendtartási ügyekben eljáró testület: hegyközség választmánya.
II.
HEGYRENDÉSZETI SZABÁLYOK
FÖLDVÉDELEM SZABÁLYAI
2 .§
1 .A termőföldről szóló 1994.évi LV. tv. törvény 36.§(4) bekezdése szerint szőlőt a művelési
ágnak megfelelő termelő tevékenység betartásával kell hasznosítani.
2 Külterületi szőlő belterületbe vonása esetén, a települési önkormányzat szervei számára a
hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény 51.§ együttműködési kötelezettséget ír elő a
hegyközségekkel. Az 51.§ (2) bekezdése a hegyközséget érintő települési önkormányzati
rendelet esetén véleményezési jogot ad a hegyközségnek.
3 Szőlőművelési ág megváltoztatása esetén a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
engedélye szükséges, kivétel tanya elhelyezése.
.
TALAJVÉDELEM SZABÁLYAI
3.§
1. Talajvédelmet közvetlenül a földhasználó valósítja meg.
2. Földhasználó köteles a termőhely ökológiai adottságaihoz igazodva a földhasznosítás, a
termesztéstechnológia, talajvédelmi beavatkozások összehangolásával olyan talajvédő
gazdálkodás folytatni, amely a külön jogszabályokban meghatározott természetvédelmi,
környezetvédelmi, vízvédelmi közegészségügyi és állategészségügyi követelményeket is
figyelembe veszi.
3. Földhasználónak gondoskodnia kell a talaj humuszos rétegének megőrzéséről,
szervesanyag-tartalmának fenntartásáról, a talaj tápanyag-gazdálkodását, és a szőlő
tápanyagigényét figyelembe vevő lehetőleg vizsgálatra alapozott környezetkímélő tápanyaggazdálkodás folytatásáról.
4. A talaj szennyezettségének megakadályozása céljából a földhasználó köteles a
földhasználat során a termőföld minőségét rontó, talajidegen anyagoktól megóvni.
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5. Erózióvédelem során a termelő köteles olyan művelést megvalósítani, amely elősegíti a
csapadékvizek talajba jutását. A termőföld megóvása érdekében, olyan vízmegtartó és
vízlevezető megoldásokat szükséges alkalmazni (árkok, gyepes vízelvezetők, vízfogók
pásztautak), amelyek biztosítják az erózióvédelmet.
6. Atermőföld minőségét veszélyeztető tevékenységet és eseményt a talajvédelmi hatóság
részére a hegyközség egyidejű értesítése mellett be kell jelenteni. A földhasználók és
beruházók talajvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeit a talajvédelmi hatóság valamint
közigazgatási hatáskörben a hegyközség ellenőrzi.

NÖVÉNYVÉDELEM SZABÁLYAI:
4.§
Anövényvédelemről szóló 1988. évi 2. tvr., valamint annak végrehajtására kiadott
5/1988.(IV.26.) MÉM rendelet alapján a hegyközség rendtartása az alábbi szabályokat írja
elő.
1. A termelő védekezési kötelezettség
a/ termelő védekezési kötelezettsége értelmében, aki földet, erdőt használ, növényt termeszt,
növényi terméket feldolgoz, forgalomba hoz vagy felhasznál köteles a károsítók ellen
védekezni, terjedésüket megakadályozni, szükség esetén azokat elpusztítani , valamint zárlati
és veszélyes károsítók fertőzését vagy annak gyanúját a növényvédelmi hatóságnak
bejelenteni a hegyközség értesítése mellett,
b/ a zárlati és veszélyes károsítók észlelése esetén a növényvédelmi hatóság jár el,
együttműködve a hegyközséggel.
2. A közérdekű védekezés:
a/ amennyiben a termelő a károsítók tömeges elszaporodásának veszélye esetén nem tesz
eleget a termelői védekezési kötelezettségének a növényvédelmi hatóság határozatában,
kötelezi a termelőt védekezés elvégzésére,
b/ a műveletlenül hagyott ültetvény tulajdonosát határidő kitűzésével a hegyközség a
szükséges növényvédelmi munkák elvégzésére szólítja fel . A törvény 44.§(2) bekezdése
feljogosítja a hegyközséget a szükséges munka elvégzésére, valamint a hegyközség számára
biztosított a lehetőség, hogy az illetékes növényvédelmi hatóságnál eljárást kezdeményezzen.
3. Az állami védekezés:
a/ a védekezés költségét az állam biztosítja,
b/ akkor lehet elrendelni, ha az országban ismeretlen zárlati károsító jelenik meg, kiirtására
végzett termelői védekezés a termelőn kívülálló ok miatt nem vezet eredményre, a zárlati
károsítók terjedését szükséges megakadályozni.
4. Az alkalmazott növényvédelmi technológia feleljen meg a szakmai és jogszabályi
előírásoknak.
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KÖRNYEZET-ÉS TERMÉSZETVÉDELEMRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
5.§
1. A termelő növényvédelmi tevékenysége során köteles a hasznos élő szervezeteket megóvni.
2. Növényvédő-és gyomirtó szerek tárolását felhasználó szakszerűen köteles végezni, a szer
maradékát és csomagoló anyagát a használati utasítás szerint lehet megsemmisíteni.
3. Vizek, vízfolyások, víznyerő helyek vízvédelmét biztonsági távolságok figyelembe
vételével biztosítani kell.
4. A növényvédő szerek kiválasztásánál, a védekezés módjának, időpontjának
meghatározásánál a hasznos szervezetek egyedszámát, fejlődésmenetét és érzékenységét
figyelembe kell venni.
5. A termőföldek és kapcsolódó közterületek (vízelvezetők, utak, vízmosások) területén
szemét lerakása, vagy azok eltorlaszolása növényi és egyéb hulladékkal tilos.
HEGYKÖZSÉG TERÜLETÉHEZ TARTOZÓ UTAK, ÁRKOK KARBANTARTÁSA
6.§
1. Az utakat állagának veszélyeztetése nélkül mindenki szabadon használhatja. A kialakult
gyakorlat szerint a közcélú vízelvezető, mint kövezett út (továbbiakban: út) útként
használható.
2. Az úton csak olyan járművek közlekedhetnek, amelyek annak állagát, tartozékait és az
úttal szomszédos épületeket, növényzetet és termőföldet nem rongálják.
3. Rongálás esetén a hegyközség javaslatára az út tulajdonosa (települési önkormányzat) a
károkozót vagy a jármű üzembetartóját az eredeti állapot helyreállítására szólítja fel.
4. Saját használatú utat az erre jogosultak vehetik igénybe.
5. Közúton a ki- és berakodás kivételével, személygépkocsival megállni, a közlekedést
akadályozni nem szabad. Minden szőlőbirtokos köteles területéből annyi tért üresen
hagyni, hogy ott legalább egy személygépkocsival kiállni lehessen.
6. Tehergépkocsi és egyéb szállítást végző jármű az indokolt le- és felrakodás időtartamára
megállhat a közúton, ha ez a beálló használatával nem végezhető el.
7. Saját használatú utak fenntartásáról a használók érdekeltségük arányában gondoskodnak.
8. Az úthoz való csatlakozás kialakítása nem veszélyeztetheti a közlekedést.
9. Az akadálytalan közlekedés elősegítése érdekében az utak űrszelvényét legalább 3 m
magasságig (fák felnyesésével, bozótirtással) az út melletti ingatlan tulajdonosa
(használója, bérlője) köteles biztosítani.
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10. Az utak fenntartási, karbantartási munkáinak elvégeztetése a települési önkormányzat,
mint az út tulajdonosának hatáskörébe tartozik, a hegyközség együttműködésével.
11. Az utak, út menti árkok és rézsűk gyomtalanítása, rendszeres kaszálása a földterületükhöz
csatlakozó szakaszon hegyközségi tagok feladata. Nem hegyközségi tagok esetén a
települési önkormányzat rendelkezésével kötelezhetők a földhasználók, figyelembe véve a
hegyközség javaslatát.
III.
A SZŐLŐTERMESZTÉS SZAKMAI SZABÁLYAI
TELEPÍTÉS, KIVÁGÁS SZABÁLYOZÁSA
7.§
(1) Árutermő, törzs- és kísérleti szőlőt telepíteni, illetve kivágni csak a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal Központi Hivatala (a továbbiakban: MVH Központi Hivatala)
engedélyével lehet. Törzsültetvény és kísérleti ültetvény az NÉBIH Növénytermesztési
Igazgatóság előzetes engedélyével telepíthető és vágható ki.
(2) Az engedély iránti kérelmet hegyközségi településen a hegybíróhoz, aki azt javaslatával együtt nyolc napon belül - továbbítja az illetékes MVH Központi Hivatalához.
(3) Az engedélyezési eljárásban szakhatóságként vesz részt:
a) a növény-egészségügyi és talajvédelmi hatóság,
b) törzsültetvény és kísérleti ültetvény esetén az NÉBIH Növénytermesztési Igazgatóság.
Az MVH Központi Hivatalának határozata ellen a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal elnökéhez lehet fellebbezni.
Az MVH Központi Hivatala a határozatot megküldi az illetékes hegybírónak, a körzeti
földhivatalnak, valamint az NÉBIH Növénytermesztési Igazgatóságnak is.
A telepítés esetén az ültetés tényét, kivágás esetén pedig ennek megtörténtét az engedélyes 15
napon belül köteles az illetékes hegybírónak írásban bejelenteni.

A SZŐLŐ TERMESZTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOZÁS
8. §
Telepíteni, ültetvényt korszerűsíteni a Szekszárdi borvidék-adott borpiaci évre érvényes
Borvidéki szerkezetátalakítási és átállítási tervében meghatározott szempontok, előírások
betartásával lehetséges.
A Szekszárdi Borvidék borpiaci évre érvényes Szerkezetátalakítási és átállítási terve a
rendtartás szerves része.
1. A terhelés szabályozása:
Adott ültetvény esetén a Szekszárdi Borvidék termékleírása az irányadó.
A Szekszárdi Borvidék termékleírása a rendtartás szerves része.
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2. A szőlő növényvédelme során a 4.§-ban leírtak alkalmazásával a technológiai időpontok
betartásával, gondoskodni kell az ültetvény lehetőség szerinti minimális fertőzöttségi
állapotának eléréséről. A fertőzöttség nagysága nem veszélyeztetheti a szomszédos vagy a
távolabbi földhasználók növényeit. A hiányosságok feltárása után kiküldött felhívásra az
elmaradt növényvédelmi munkát haladéktalanul el kell végezni.
3. A talaj kulturállapotban tartása a termelő egyéni érdeke mellett, elsőrendű termesztési,
erózió- és környezetvédelmi érdek is. A talajművelés során a térségre jellemző
csapadékhiányt is számolva biztosítani kell a csapadék talajba jutását, megakadályozva ez
által az erózió felgyorsulását. Természetes gyomflórával való borítottság esetén is meg kell
akadályoznia gyomnövények maghozó állapotának elérését, pl. kaszálással.
Az eredményes termesztéshez szorosan kapcsolódik az ültetvények tápanyaggal való ellátása.
A telepítés előtt végzett talajvizsgálat alapján történő tápanyagfeltöltést feltétlenül
javasolja a hegyközség. Termőkorban a fenntartó trágyázás mértékének meghatározásanagyobb terület esetén kizárólagosan talajvizsgálat és növényanalízis alapján történjen. Az
év közbeni növényvédelemhez kapcsolódó lombtrágyázáshoz célszerű kikérni a
hegyközség és a szaktanácsadó szervezetek véleményét. Környezetvédelmi és tápanyaghasznosulási követelményeket figyelembe véve a 3-4 évenkénti 30-40 t/ha mennyiségű
szerves trágya felhasználása javasolt. Egyéb szerves anyagok felhasználása esetén előzetes
vizsgálatukat célszerű elvégeztetni. Védett vízbázison települt ültetvények esetén csak a
rendeletben engedélyezett nitrogén hatóanyag-mennyiség juttatható ki.
4. Az ültetvény termőképességének, gazdaságosságának fenntartása a pótlások évenkénti
elvégzését indokolja. A 25 %-ot meghaladó hiány esetén telepítési kérelem szükséges.
5. A műveletlenül hagyott ültetvények súlyos gondokat okoznak a szomszédos területek
tulajdonosainak növény-egészségügyi és gyomosodási szempontból egyaránt. A rendtartás
egyik célja e területek visszaszorítása, növekedésének megakadályozása.
6. A szőlő őrzését a Hegyközség biztosítja az önkormányzattal való együttműködés
keretében. A kisebb régiók (völgyek) őrzésének hatékonysága a gazdák bevonásával
fokozható. A saját, valamint a térséghez tartozó termés védelme érdekében minden tagnak
jeleznie kell a hegybíró felé, ha gyanús mozgásokat, idegenek jelenlétét tapasztalja. A
vagyonvédelem hatékonysága érdekében a helyi rendőrséggel való együttműködés a
hegyközség és tagjai feladata.
7. A hegyközség által kért adatok szolgáltatása minden hegyközségi tag feladata,
visszaküldése az adatlapon megjelölt időpontig kötelező.

A BORÁSZATTAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOZÁS
9.§
1. Mustot, illetve bort csak szőlőből - a mindenkori vonatkozó jogszabályokban,
rendeletekben előírtak szerint - szabad előállítani.
2. A feldolgozásra szánt szőlőt, műanyag v. rozsdamentes edény alkalmazásával kell
leszüretelni.
3. A szedéskori rothadt szőlő arányát 10 % alatt kell tartani, szükség szerint több lépcsős
szürettel.
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4. Cukortartalom kiegészítésére sűrített must, finomított szőlőmust, sűrítmény és szacharóz
(répacukor, nádcukor szárazon használható fel. A mustjavítás legfeljebb 12,5 %-vol
alkoholtartalomig (19,5 MM0) szabad végezni, a javítás mértéke nem haladhatja meg a 1,5
% vol. Mértéket. A must természetes cukortartalmának kiegészítésére vonatkozó szándékát
(must potenciális alkoholtartalmának növelését) a művelet megkezdése előtt 48 órával,
írásban a szőlőterület szerint illetékes hegybírónak köteles bejelenteni.

5. A nem közvetlen fogyasztóhoz, továbbfeldolgozásra értékesített szőlőről származási
bizonyítványt az ültetvény fekvése szerint illetékes hegybíró, továbbfeldolgozásra
értékesített borról származási bizonyítványt a feldolgozás helye szerint illetékes hegybíró
adja ki.
6. A borok származási igazolásait az ültetvény fekvése szerint illetékes hegybíró,
akadályoztatása esetén annak helyettesítésével a választmány által hivatalosan megbízott
személy adja ki.
7. Hamisított bort előállítani, birtokban tartani tilos.
8. A bor előállításához és kezeléséhez a bortörvényben nem engedélyezett eljárásokat
anyagokat felhasználni tilos.
9. Az értékesített, illetve felvásárolt szőlő mennyiségéről fajta és minőségi kategória szerinti
bontásban nyilvántartást kell vezetni, és ezt minden év november 30- ig a hegyközségnek
meg kell küldeni.
10. A borászati tevékenység, és nyilvántartási kötelezettség ellenőrzésébe az NÉBIH
Borminősítési Igazgatóság illetékes felügyelője is bevonható.

TAGDIJ MÉRTÉKE, MEGFIZETÉSE
10 . §
1. Tagdíj mértékéről, a befizetés határidejéről a közgyűlés dönt.
2. A tagdíj határidőre történő befizetése minden tag alapvető kötelezettsége.
3. A tag nyilvántartásba vétele bejelentkezés vagy írásban megküldött határozat alapján
történik . A tagnyilvántartásból való törlés is írásban kerül kiértesítésre.

ELJÁRÁSI DIJ ÉS MEGFIZETÉSE
11.§
1. Az eljárási díj megegyezik a mindenkori eljárási illeték mértékével. Ez jelenleg 2500 Ft
eljárásonként.
2. Az eljárási díjat az eljárás kérelmezésekor kell kézpénzben befizetni hegyközség tagjának
a hegyközség pénztáránál.
3. Eljárási díj megfizetése alá eső kérelmek:
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- fellebbezés benyújtásakor,
- igazolások kérésekor.
- erdő és gyümölcstelepítés hozzájáruláshoz.
- művelésiág változáshoz hozzájáruláshoz.
IV.
BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
12.§
1. Felelős a hegyközségi tag, ha cselekményét szándékosan, vagy gondatlanul követte el.
2. Nem felelős, vagyis vétlen, ha hátrányos esemény, veszélyes helyzet annak ellenére
bekövetkezett, hogy az illető a tőle elvárható legnagyobb gondossággal járt el,
3. Elévülés esete áll fent abban az esetben, ha a felelős cselekményét a felelősségre vonás
előtt hat hónappal követte el.
4. Felelősséget kizáró ok, ha kényszer ill. fenyegetés hatása alatt cselekedett, jogos védelem
vagy végszükség esetén.
5. Mellőzhető a felelősségre vonás, ha a cselekmény jelentéktelen súlyú, illetve időközben a
mulasztást pótolták.
6. Az elmarasztalásokat a hegyközség 2 évig nyilván tartja, újbóli előfordulás esetén
súlyosbító körülményként veszi figyelembe.
7. A büntetés elévül, ha azt a végrehajtási időponttól számított 1 éven belül nem lehet
végrehajtani, kivétel a hegyközségi törvény 64. § (2) bekezdése szerinti ültetvény kivágás,
ahol 2 év a meghatározott időszak.
8. Halmazati cselekmény a legsúlyosabb joghátrányt vonja maga után.

INTÉZKEDÉSEK
13. §
1. Figyelmeztetés.
2. Meghatározott cselekmény teljesítésére, mulasztás pótlására való felhívás.
BÜNTETÉSEK
14. §
1. Pénzbírság.
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2. A termőhelyre utaló elnevezéstől való eltiltás.
3. Termékjelzéstől való eltiltás.
4. Minőség megjelöléstől eltiltás.
V.
SZABÁLYSZEGÉSEK ÉS HOZZÁ RENDELT INTÉZKEDÉS
15.§
FÖLDVÉDELEM SZABÁLYAINAK MEGSZEGÉSE
1. Szőlőművelési ág megváltoztatása esetén az engedélykérés elmulasztásakor a 13.§
intézkedés 2. Pontja mellett pénzbírság, szabható ki.
2. A művelési kötelezettség elmulasztása esetén az intézkedés 2. Pontja után pénzbírság
kerül kiszabásra.

16.§
TALAJVÉDELEM SZABÁLYAINAK MEGSZEGÉSE
1. Aki az erózióvédelem (3.§ 6. Pontjánál) leírtaknak nem tesz eleget, és ezzel mások
területét is veszélyezteti a hegyközség figyelmeztetés, majd felhívás intézkedéssel a
mulasztás pótlására kötelezhető.
2. Súlyosan veszélyeztető állapot megszüntetése érdekében a talajvédelmi hatóságnál
eljárást kezdeményez a hegyközség.
17.§
NÖVÉNYVÉDELMI SZABÁLYOK MEGSÉRTÉSE
1. A termelői védekezési kötelezettség elmulasztása esetén, azonnali elvégzési határidővel
figyelmezteti a tulajdonost a növényvédelmi munka elvégzésére. Ha a termelő felhívás
ellenére nem végzi el a szükséges védekezést, úgy a hegyközség pénzbírsággal sújthatja.
2. A két évig műveletlenül hagyott és így növényvédelemben sem részesülő ültetvényt a
hegyközség közigazgatási hatáskörében kivágathatja.
3. A zárlati vagy veszélyes károsítók megjelenésekor kötelező értesítési kötelezettség
elmulasztása figyelmeztetést von maga után.
18.§
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KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOK MEGSÉRTÉSE
A rendtartás 5. §-ban leírtak megsértése esetén hegyközség a tagját figyelmeztetés, majd
intézkedéssel kötelezi rendtartás szerinti cselekvésre.
19.§
UTAK ÉS KAPCSOLÓDÓ TERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK ÉS
KARBANTARTÁSI SZABÁLYAINAK MEGSÉRTÉSE
1. Az utak állagának veszélyeztetésekor hegyközség tagja figyelmeztetésben részesül,
valamint hegyközség a települési önkormányzatot, mint az út tulajdonosát értesíti a
károkozás tényről.
2. Az utak, út menti árkok, rézsűk karbantartására figyelmeztetés, ennek eredménytelensége
esetén felhívás írásbeli kiküldésével kötelezi a hegyközség tagját.
3. A felhívások eredménytelensége, vagy többszöri mulasztás előfordulása esetén 10.000,- Ft
pénzbírság szabható ki .
20.§
SZŐLŐTERMESZTÉS SZAKMAI SZABÁLYAINAK MEGSÉRTÉSE
1. Az engedély nélkül telepített illetve kivágott, valamint a telepítési engedélyben foglaltaktól
eltérően létesített szőlőültetvényekről a hegybíró értesíti az illetékes hatóságot.
2. Nem adható ki származási bizonyítvány ha a termesztés során termelő nem tartotta be a
rendtartási szabályokat.
3. Felhívással eltiltja tagját a hegyközség a hamis termék- és minőség-megjelöléstől, ha nem
a megjelölésben szereplő kategóriának megfelelő alapanyagból készült a termék.
4. A hegyközség tagjainak piaci érdekeit súlyosan veszélyeztető megjelölés a fenti
intézkedésen kívül pénzbírságot von maga után.
5. A művelési kötelezettség elmulasztása első esetben figyelmeztetéssel, ha ez nem ér el célt,
felhívás határidő megadásával intézkedéssel jár, és pénzbírságot von maga után.
Megműveltetésről hegyközség a tulajdonos költségére gondoskodik.
6. A hegyközség által kért adatszolgáltatást, és annak határidőre történő beküldését, felhívás
keretében kéri hegyközség a mulasztótól.
7. A tag által közölt adatok titkosságának biztosításáról hegybíró államigazgatás-ügyi
felelőséggel tartozik.
21. §
BORÁSZATI SZABÁLYOK MEGSZEGÉSE
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1. Csak rendezett tagdíj esetén kaphat származási stb. igazolást a termelő. Új belépő tagnak
első alkalommal, az alaptagdíj és az igazolás kérelmében szereplő mennyiség
tagdíjrészének befizetése után adható ki az igazolás.
2. Az adatszolgáltatás elmulasztása figyelmeztetéssel jár, ennek eredménytelensége esetén
felhívásban kötelezi hegyközség tagját a mulasztás pótlására.
3. A mulasztások időtartama alatt a tag által kért igazolás nem adható ki.
4. Hamisított bor előállítása és birtokban tartása, valamint hamis termékjelölés esetén a
legsúlyosabb büntetés jár, amelyben hegyközség eltiltja termelőt a termőhelyre utaló
származás megnevezéstől, minőség-megjelöléstől. Mellékbüntetésként 50.000,- Ft-ig
terjedő pénzbírsággal sújtható, és egyidejűleg hegyközség kéri a NÉBIH Borászati
Igazgatóság hatósági intézkedését is.
VI .
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
22. §
AZ ELJÁRÓ SZERV
1. Rendtartási ügyekben a hegyközség választmánya jár el.
2. Az eljárások és ellenőrzések során a választmányt, a hegyközség elnöke által megbízott
legkevesebb 3 fő képviseli.
3. Kizárt a választmány azon tagjának részvétele az eljárás során, akitől az ügy tárgyilagos
megítélése nem várható el.
4. Ha az egész választmány eljárása kizárt, az eljárás lefolytatását a hegyközségi tanácstól
kell kérni.
23. §
AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE, ÉS FELFÜGGESZTÉSE
1. Az eljárás megindítható hivatalból, és bejelentés alapján.
2. Hegybíró illetékes az eljárás megindításában, ha a rendtartásban foglalt szabályok betartása
csak így biztosítható. Köteles megindítani az eljárást, bejelentés alapján, valamint, ha a tag
érdekét nem hegyközségi tag magatartásával veszélyezteti.
3. Abban az esetben, ha az eljárás lefolytatásában nem illetékes (talaj-, föld-, növényvédelem
szabályainál leírtaknak megfelelően) együttműködési kötelezettsége áll fent a jog szerint
eljáró hatósággal.
4. Megszüntethető az eljárás a tag ellen, ha a cselekmény jelentéktelen súlyú, vagy nem az
eljárásba vont tag követte el.
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5. Felfüggeszthető az eljárás, ha a rendtartás ellen vétő nem érhető el, kivétel műveletlenül
hagyott ültetvény esete. Felfüggesztés érvényes, ha az ügy eldöntésében más szerv
illetékes és az általa hozott döntés befolyásolja az eljárást.
6. A felfüggesztés időtartamával az elévülés időtartama kitolódik.
24. §
AZ ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA
1. Az eljárás lefolytatható tárgyalás nélkül, ha a tényállás tisztázott, vagy az ügyfél elismerte
mulasztását.
2. A tárgyalás lefolytatásának határideje nem lehet több 30 napnál.
3. Az idézést és az értesítést, úgy kell kiküldeni, hogy az érintett 8 nappal a tárgyalás előtt
kézhez kapja.
4. Az idézésre köteles megjelenni a megidézett.
5. Az értesítés az eljárás megindításáról tájékoztat, megjelenés nem kötelező, de a saját
érdekében lehetőséget ad az érintetnek a megjelenésre.
6. Az idézésben és értesítésben meg kell jelölni, hogy milyen minőségben történik kiküldése.
25. §
KÉPVISELET
1. Az ügyfél helyett törvényes képviselője vagy meghatalmazottja is eljárhat.
2. Ha az ügyfél nem lelhető fel, vagy nem tud ügyében eljárni a gyámhatóság ügygondnokot,
rendel ki. Az ügygondnok kijelölését a hegyközségnek kell kérni a település
önkormányzatának jegyzőjétől.
3. A törvényes képviselő és a meghatalmazott részére is kézbesíteni kell az iratokat.
26. §
TÁRGYALÁS SZABÁLYAI
1. A tárgyalást a választmány képviselője vezeti.
2. A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza az eljáró szerv
megnevezését, az eljárás helyét, idejét a meghallgatott személyek nevét, lakhelyét, a
jogokra és kötelezettségekre való figyelmeztetést, a lényeges nyilatkozatokat és
megállapításokat. Az írásban készült jegyzőkönyvet a meghallgatott személyek, a
választmány képviselői, és a jegyzőkönyvvezető írja alá.
3. Tárgyaláson kerül meghallgatásra a tanú és a szakértő.
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4. A tényállást hegyközség hivatalból köteles megállapítani.
27. §
A TANÚ ÉS A SZAKÉRTŐ KÖZREMŰKÖDÉSE
1. Az ügyre vonatkozó tény tanúval is bizonyítható.
2. Köteles a tanú megjelenni a tárgyaláson az idézés alapján.
3. Szakértőt kell meghallgatni, ha az ügy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges,
vagy jogszabály ezt előírja.
4. Az ügyfél kérésére és költségére más szakértő is meghallgatható.
5. Kizáró ok tanú és szakértő esetén, ha az ügyfél hozzátartozója, vagy akitől bizonyítékként
értékelhető vallomás nem várható.

28. §
A HATÁROZAT
1. Tartalmaznia kell a döntés lényegét, az indoklást, az esetleges költségviselést, a
jogorvoslatra való figyelmeztetést.
2. A határozatot a tárgyaláson szóban kell kihirdetni, majd írásban kézbesíteni.
3. A határozat kiegészíthető, vagy kijavítható, ha elírás történt.
4. A határozat módosítható és visszavonható hivatalból, és fellebbezés alapján.
29. §
A FELLEBBEZÉS
1. A határozat közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.
2. A hegyközségnél indult rendtartási eljárásban hozott határozat ellen a bírósághoz lehet
fellebbezni.
3. Közigazgatási ügyben hozott határozat ellen a hegyközségi tanácshoz kell a fellebbezést
benyújtani.
4. A hegyközségi tanács határozata ellen a nemzeti tanácshoz lehet fellebbezni.
5. A felettes, vagy felügyeleti szerv, ha nem áll elegendő adat rendelkezésre a tényállás
tisztázására. A határozat megsemmisítése mellett az első fokon eljáró szervet új eljárásra
utasíthatja.
30.§
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RENDTARTÁS KÖZZÉTÉTELE
1. A rendtartást minden tagnak írásban meg kell küldeni. Elektronikus formában a
hegyközség honlapján megtekinthető: www.bataszekhegykozseg.hu
2. A hegyközségi rendtartást az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel is
tudomására kell hozni az érdekelteknek.
3. A rendtartást hivatalból meg kell küldeni az érdekelt szakhatóságoknak, érdekvédelmi
szervezeteknek és a települési önkormányzatok jegyzőjének.
Bátaszék 2013-03-13

A hegyközség választmánya nevében:

Nagy István elnök

.
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