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Alapszabály 

 

 

I. A hegyközségre vonatkozó adatok 

 

 

1. A hegyközség elnevezése: Bátaszék Térségi Hegyközség 

 

2. A hegyközség rövidített elnevezése: Bátaszéki Hegyközség  

 

3. A hegyközség székhelye: 7140. Bátaszék, Budai u. 7. 

 

4. A hegyközséghez az alábbi borvidéki települések tartoznak:  

- Alsónána,  

- Alsónyék,  

- Báta,  

- Bátaszék,  

- Várdomb települések közigazgatási területi. 

 

5. A hegyközség a tagságához, illetve a tagsága által végzett tevékenységhez kapcsolódó 

közfeladatot ellátó jogi személy. A hegyközség jogokat szerezhet és kötelezettségeket 

vállalhat. 

A hegyközség a nevezett települések szőlészeti és borászati termelői által e tevékenységükhöz 

fűződő közös érdekeik előmozdítására, valamint az általuk előállított termékek származás-, 

minőség- és eredetvédelmére létrehozott köztestület, melyet tagjai a hegyközségekről szóló 

2012. évi CCXIX. törvény (Hktv.) alapján hoztak létre.  

 

6. A hegyközség határozatlan időre alakul. 

 

Értelmező rendelkezések: 

a) szőlészeti termelő: aki 1000 m
2
-nél nagyobb területen borszőlőt művel, vagy 

területnagyságtól függetlenül borszőlőültetvényének termését értékesíti, és nem minősül 

borászati termelőnek, 

 

b) borászati termelő: aki borászati terméket értékesítés céljából állít elő, 

 

c) szőlészeti és borászati felvásárló: aki borszőlőt, mustot, illetve bort tovább feldolgozási 

célú továbbértékesítés céljából vásárol, 

 

d) borvidék: a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló törvény szerinti borvidék, 

 

e) borrégió: a borvidékek közös érdekeik előmozdítására, valamint az általuk előállított 

termékek származás-, minőség- és eredetvédelmére létrehozott olyan önkéntes társulása, 

amely hasonló szőlő- és bortermelési hagyományokkal rendelkező, földrajzilag egymáshoz 

közel eső vagy határos borvidékek összességéből áll. 

 

 

II. A hegyközség célja és feladatai 

 

1. A hegyközség célja:  

- a hegyközséghez tartozó borvidéki településeken a szőlőművelés érdekeinek előmozdítása, a 

bortermelés színvonalának emelése, a termékek piacképességének javítása,  
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- a hegyközséghez tartozó borvidéki települések szőlészeti és borászati termelői által végzett 

tevékenységhez fűződő közös érdekek előmozdítására, valamint az általuk előállított 

termékek származás-, minőség- és eredetvédelmének kezelése, érvényesítése. 
 

2. A hegyközség feladatai: 

A hegyközség 

a) a minőségvédelem érdekében összehangolja tagjai szőlészeti és borászati szakmai 

tevékenységét; 

b) gondoskodhat – a helyi önkormányzattal együttműködve – a működési területéhez tartozó 

szőlők őrzéséről; 

c) szolgáltatásokkal és szaktanácsadással segíti tagjai gazdálkodását; 

d) védi a hegyközség szőlészeti és borászati termelőinek érdekeit és tájékoztatást ad a tagok 

tevékenységét segítő, közérdekű információkról; 

e) ellenőrzi tagjainál a hegyközség feladatkörét érintő (kikerült: jogszabályok) rendtartási 

előírások betartását; 

f) rendezvényeket, borversenyeket szervez. 

 

3. A hegyközségi rendtartás, a hegyközség jogosítványai 

3.1. A hegyközség a hegyközségi rendtartás (hegyszabályok) keretében határozza meg – a 

természet- és tájvédelemre vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével – a célszerű telepítés 

és művelés, az ültetvények rendje, a szőlőkárosító elleni egységes növényvédelem szabályait. 

Ennek során figyelembe kell venni a természet- és tájvédelemre vonatkozó jogszabályokat is. 

A rendtartásban meg kell határozni a hegyszabályokat sértő cselekmények szerinti 

jogkövetkezményeit. 

 

3.2. A hegyközségi rendtartás a hegyközség területén a borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt 

területre kiterjedő hatállyal határozza meg: 

a) az ingatlanok, az utak, vízelvezető árkok állapotára és növényvédelmére, valamint az 

ingatlanok rendeltetésszerű használatával kapcsolatos létesítmények karbantartására 

vonatkozó szabályokat; 

b) a csemegeszőlő-telepítést kivéve gyümölcsös, erdő telepítése, fásítás, halastó és nádas 

létesítése, valamint a termőföld más célú hasznosítására vonatkozó hegybírói hozzájárulás 

megadására vagy elutasítására vonatkozó szabályokat. 

 A rendtartás (2) bekezdés szerinti előírásait a borszőlő termőhelyi kataszterbe eső, más 

művelési ágú külterületi ingatlanok használóinak és az utak kezelőinek is be kell tartaniuk. 

 A hegyközségi rendtartást postai úton meg kell küldeni a tagok részére.   

 

3.3. A rendtartást hirdetményi úton, valamint a helyben szokásos más alkalmas módon is 

közzé kell tenni. A közzététellel egyidejűleg a rendtartást meg kell küldeni a hegyközség 

tagjainak, a települési önkormányzatnak, valamint a mezőgazdasági igazgatási szervnek is. A 

rendtartás a hirdetményként való közzététele napját követő harmincadik napon lép hatályba.  

 

3.4. A hegyközség jogosult ellenőrizni a hegyközségi rendtartás, valamint a borvidéki 

rendtartás betartását. Ha az ellenőrzés eredményeként megállapítja a szabályszegés tényét, a 

tagot a jogellenes állapot megszüntetésére, meghatározott cselekvés teljesítésére, valamitől 

való tartózkodásra kötelezheti vagy – a rendtartásban meghatározott esetekben és mértékig – 

bírsággal sújthatja. 
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3.5. Azt, aki nem hegyközségi tagként vét a hegyközségi, illetve a borvidéki rendtartás 

szabályai ellen, a hegyközség felszólítja a jogellenes állapot megszüntetésére vagy a 

hegyközségi, illetve a borvidéki rendtartásnak megfelelő cselekvésre. A felszólítás 

eredménytelensége esetén a hegyközség a törvényszéktől kérheti a hegyközségi, illetve a 

borvidéki rendtartásba ütköző cselekményt elkövető személynek a felszólításnak megfelelő 

kötelezését. 

 

3.6. A hegyközség a szőlő termőhelyi kataszterbe tartozó területekre a tulajdonosok 

képviseletében jogosult kezdeményezni a vadászati hatóságnál, hogy a külterületen lévő 

zártkerti ingatlant a vadászterület kiterjedésének megállapításánál figyelembe vehető 

földterületnek minősítse, valamint jogosult a földtulajdonosokat a vad védelméről, a 

vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvénynek a jegyzőre vonatkozó szabályai 

szerint képviselni.  

 

III. A hegyközség képviselete 

 

A hegyközséget harmadik személyekkel szemben és a hatóságok előtt az elnök képviseli. Az 

elnököt önálló aláírási jog illeti meg. 

 

IV. A hegyközség szervezete, szerveinek működése 

 

1.) A hegyközség szervei: 

a) közgyűlés 

b) választmány 

c) ellenőrző bizottság 

d) jelölő bizottság 

 

2.) A hegyközség tisztségviselői  

     a)  hegyközség elnöke 

     b) ellenőrző bizottság elnöke 

     c)  küldöttek 

 

3.) A hegyközségi választmány 110 főből áll.  

     Tagjai: hegyközségi elnök és 9 fő választmányi tag.  

 

4.) Az ellenőrző bizottság 3 főből áll.  

 

1. A közgyűlés 
A hegyközség legfelsőbb önkormányzati testülete a közgyűlés, amely a tagok összességéből 

áll.  

 

1.1. A közgyűlés hatásköre 

A közgyűlés a hegyközséget érintő minden kérdésben jogosult dönteni. A közgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) az alapszabály és más szabályzat, valamint a hegyközségi rendtartás megalkotása és 

módosítása, 

b) a hegyközség éves költségvetésének megállapítása és a zárszámadás elfogadása, 

c) a hegyközség tisztségviselőinek megválasztása, 

d) a hegyközségi tanács szőlészeti és borászati szekciójába tartozó azonos számú küldöttek 

megválasztása, 

e) a hegyközségi járulék mértékének meghatározása. 
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1.2. A közgyűlés összehívása 

1.2.1. A közgyűlést évente egy 1 alkalommal össze kell hívni. A közgyűlést az elnök hívja 

össze. 

Közgyűlést kell összehívni akkor is, ha ennek szükségessége felmerül, vagy ha azt az 

ellenőrző bizottság indítványozza, valamint, ha a tagok egyharmada a cél és az ok 

megjelölésével írásban kéri, továbbá, ha azt a bíróság elrendeli. 

 

1.2.2. A közgyűlés időpontjáról és napirendjéről meghívó kiküldésével minden tagot írásban 

kell értesíteni. Az írásbeli értesítésnek tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést, hogy a 

közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlési 

meghívónak ezen felül tartalmaznia kell a közgyűlés időpontját és helyét, a közgyűlés 

napirendjét, A közgyűlési meghívót a közgyűlés kitűzött időpontja előtt legalább 8 nappal kell 

megküldeni a tagoknak.  

Írásbeli közlésnek minősül a meghívó elektronikus levélben való megküldése is. 

 

1.3. A közgyűlés működésére vonatkozó szabályok 

1.3.1. A közgyűlésen  

a) a szőlőültetvénnyel rendelkező hegyközségi tagot a szüreti jelentésben szereplő ültetvénye 

területe alapján minden megkezdett hektár után egy szavazat, 

b) a hegybíró nyilvántartása alapján szőlőültetvénnyel nem rendelkező hegyközségi tagot egy 

szavazat 

illeti meg azzal, hogy egy tag az összes szavazat legfeljebb tíz százalékát birtokolhatja akkor 

is, ha az a) pont alapján többre lenne jogosult. 

 

1.3.2 A közgyűlésen az a tag rendelkezik szavazati joggal, aki hegyközségi adatszolgáltatási 

kötelezettségének határidőben maradéktalanul, hegyközségi járulékfizetési kötelezettségének 

pedig a közgyűlés napját megelőzően legalább öt nappal eleget tett.  

Év közbeni közgyűlés esetén a járulékfizetési kötelezettségnek a közgyűlést megelőző öt 

nappal korábban eleget tett. 

 

1.3.3. Ha alapszabály másként nem rendelkezik a közgyűlés a határozatait a jelenlévő tagokat 

megillető szavazatok szerint megállapított egyszerű szavazattöbbséggel hozza.  

 

1.3.4. Az alapszabály elfogadásához és módosításához a közgyűlésen a jelenlévő tagokat 

megillető szavazatok legalább kétharmadával rendelkező tagok támogató szavazata 

szükséges.  

 

1.3.5 A jelenlévő tagokat megillető szavazatok legalább kétharmadával megegyező tagok 

támogató szavazata szükséges a hegyközség felszámolásáról szóló döntés meghozatalához. 

 

1.3.6. A határozathozatal előtt minden esetben meg kell állapítani, hogy az adott kérdésben az 

eredményes döntéshez hány szavazatra van szükség; ennek megállapítása a szavazáskor jelen 

lévő tagok és az őket megillető szavazatok számbavételével történik. 

 

1.3.7. A közgyűlés kezdetekor meg kell választani a közgyűlés levezető elnökét, a 

jegyzőkönyvvezetőt – amennyiben a jegyzőkönyv hangfelvétel útján történik, úgy erről külön 

döntést kell hozni –, valamint a két jegyzőkönyv-hitelesítőt. A közgyűlés akként is 

rendelkezhet, hogy a közgyűléseket a hegyközség elnöke vezeti.  

 

1.3.8. A szavazás módja nyílt, azonban a közgyűlés bármely kérdésben dönthet titkos 

szavazás elrendeléséről. A tisztségviselők és a testületi tagok választása nyílt szavazás útján 

történik. A szavazás eredményét a levezető elnök állapítja meg.  
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1.3.9. A hegyközség elnöke és a választmány megválasztása során a közgyűlés előbb 

megválasztja az elnököt, majd a választmány többi tagját.  

 

1.3.10. A közgyűlés napirendjéhez bármely tag hozzászólhat, vagy javaslatot tehet. A 

javaslatról a közgyűlés határoz oly módon, hogy a levezető elnök (vagy elnök) előbb a 

módosító indítványokat, majd az egész indítványt teszi fel szavazásra. 

 

1.3.11. A hegyközségi tanács szőlészeti szekciójába tartozó küldöttet a szőlészeti termelők 

választják meg, a hegyközségi tanács borászati szekciójába tartozó küldöttet a borászati 

termelők választják meg maguk közül. 

 

1.3.12. A közgyűlésről – a levezető elnök (elnök), a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvet 

hitelesítő két tag által aláírt – jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza: a közgyűlés 

helyét és időpontját; a levezető elnök (elnök), a jegyzőkönyvvezető, valamint a jegyzőkönyv 

hitelesítésére megválasztott tagok nevét; a napirend megállapítását és azoknak az ügyeknek a 

számbavételét, amelyeket az erre vonatkozó indítvány ellenére nem vettek napirendre; a 

közgyűlés által meghozott döntéseket és a szavazás eredményére vonatkozó adatokat – 

rögzítve a támogató-, az ellenző és a tartózkodó szavazatok számát –; a közgyűlés által 

elutasított javaslatokat, az ezekre vonatkozó szavazás eredményét; azokat a nyilatkozatokat, 

amelyeknek a jegyzőkönyvbe vételét kérték. A jegyzőkönyv mellékletei: a jelenléti ív és a 

képviseleti meghatalmazásokat tartalmazó okiratok. 

 

1.3.13. Bármely tag betekinthet a közgyűlés jegyzőkönyvébe és saját költségére kérheti a 

jegyzőkönyv kivonatának vagy másolatának a kiadását. 

 

2. A választmány 
A közgyűlés a tagok közül 10 főből álló választmányt választ. A hegyközség elnöke a 

választmány tagja, és egyben a választmány elnöke is. 

  

2.1. A választmány hatásköre 

A választmány a közgyűlés határozatai szerint irányítja a hegyközség működését, dönt 

minden olyan ügyben, amelyet a törvény vagy az alapszabály nem utal a hegyközség más 

testületi szervének vagy tisztségviselőjének hatáskörébe. 

A választmány előkészíti a közgyűlést. 

A hegyközségi rendtartás, valamint a borvidéki rendtartás betartásával kapcsolatos 

hegyközségi jogosítványokat a választmány gyakorolja. 

A választmány - saját hatáskörébe tartozó kérdések esetében - jogosult meghatározni, hogy a 

hegyközségi tanács napirendjén szereplő ügyben a hegyközség küldöttje miként szavazzon. 

 

2.2. A választmány működése 

A választmány évente legalább két alkalommal ülésezik. Rendkívüli ülés bármikor 

összehívható. A választmány tevékenységéről évente beszámol a közgyűlésnek. 

A választmányt az elnök hívja össze. A választmány ülése a megjelentek számára való 

tekintet nélkül határozatképes. 

A választmány határozatát szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén 

az elnök szavazata dönt. 

A választmány üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza legalább a meghozott 

döntéseket és a szavazás eredményére vonatkozó adatokat (rögzítve a támogató-, az ellenző és 

a tartózkodó szavazatok számát). A jegyzőkönyvet az elnök írja alá és egy választmányi tag 

hitelesíti. 
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3. Az ellenőrző bizottság 

A közgyűlés a hegyközség tagjai közül ellenőrző bizottságot választ akként, hogy előbb 

megválasztja annak elnökét, majd további két tagját. 

Az ellenőrző bizottság tagjai e tevékenységükért kizárólag a közgyűlésnek felelnek és 

feladataik ellátása körében részükre utasítás nem adható. 

 

3.1. Az ellenőrző bizottság hatásköre 

Az ellenőrző bizottság feladata a hegyközség működése törvényességének, valamint a 

gazdálkodásnak az ellenőrzése. Ennek érdekében az ellenőrző bizottság a hegyközség 

bármely testületétől, tisztségviselőjétől vagy tagjától tájékoztatást kérhet és a hegyközségi 

iratokba betekinthet. 

Az ellenőrző bizottság az eljárása során tett megállapításait javaslatával együtt írásban közli 

az érdekelt testületi szervvel vagy tisztségviselővel, szükség esetén – az alapszabályban 

meghatározott módon – összehívhatja a közgyűlést. 

Az ellenőrző bizottság legalább ötévenként független könyvvizsgálóval köteles 

megvizsgáltatni a hegyközség gazdálkodását. 

A közgyűlés a hegyközség éves költségvetéséről és a zárszámadásról csak az ellenőrző 

bizottság véleményének ismeretében dönthet. 

Az ellenőrző bizottságegyeztetést végez, és állást foglal a hegyközség valamely testületi 

szervének határozata ellen tett bejelentés ügyében. 

Az ellenőrző bizottság tevékenysége során szerzett tapasztalatairól évente köteles a 

közgyűlésnek beszámolni.  

Az ellenőrző bizottság elnökét tanácskozási joggal a választmány ülésére meg kell hívni. 

 

3.2. Az ellenőrző bizottság működése 

Az ellenőrző bizottság működésére a választmány működésére vonatkozó szabályok 

irányadóak. 

 

4. Egyéb testületi szervek 

 

4.1. Jelölőbizottság 

 

A közgyűlés Választmány a tisztségviselők mandátumának lejárta előtti utolsó közgyűlésen 

választmányi ülésen 3 vagy 5 főből álló jelölőbizottságot választ. A jelölőbizottság maga 

választja meg elnökét a tagjai közül. 

A jelölőbizottságba a területek arányos képviseletét biztosítani kell.  

 

A Jelölőbizottság veszi számba a tisztségre jelölteket, illetve megszámolja a szavazás során 

(leadott) adott szavazatokat. 

A jelölőbizottság feladata – a tagság véleményének ismeretében – javaslatot tenni a közgyűlés 

felé tisztségviselők választására. 

 

5. Az elnök 

5.1. Az elnököt a hegyközség tagjai közül a közgyűlés választja meg. A hegyközség elnöke 

egyben a választmány elnöke is. A hegyközséget harmadik személyekkel szemben és a 

hatóságok előtt az elnök képviseli. 

 

5.2. Az elnök 

a) összehívja és előkészíti a közgyűlés valamint a választmány üléseit, 

b) gyakorolja a munkáltatói jogot a hegyközség alkalmazottai felett, 

c) ellátja a közgyűlés, illetve a választmány döntése alapján 

ca) a hegyőrrel kapcsolatos munkáltatói jogokat, 



8 
 

cb) a hegyőr szakmai irányításával összefüggő feladatokat a hegyőrre vonatkozó külön 

jogszabály alapján, 

d) ellátja a közgyűlés, illetve a választmány által részére meghatározott feladatokat. 

e) a hegyközség képviseletére más választmányi tagot is feljogosíthat. 

f) Az elnök a választmány egy tagját megbízhatja a szőlészeti és a borászati küldött 

helyettesítésével, amennyiben az adott küldött a feladatai ellátásában akadályoztatva van. 

 

g) A hegyközségnek a közgyűlés és a választmány határozatainak végrehajtásáért az elnök 

felel. 

 

6. A tisztségviselőkre vonatkozó szabályok 

A hegyközség tisztségviselői: az elnök, az ellenőrző bizottság elnöke, a küldöttek. A 

választmány tagjai és a bizottságok tagjai vonatkozásában a tisztségviselőkre meghatározott 

szabályok irányadóak. 

 

6.1. A megbízatás létrejötte és megszűnése 

A közgyűlés a tisztségviselőket öt éves időtartamra választja meg. A tisztségviselők 

megválasztásakor a közgyűlés határozatban rögzíti a megbízatás időtartamát, valamint 

jogviszonyuk kezdetének és megszűnésének időpontját. A közgyűlés 9/2013. és 10/2013 

határozata alapján a megválasztott tisztségviselők megbízatása 2013. március hónap 28. 

napjától 2018. év március hónap 28. napjáig tartó 5 évi határozott időtartamra szól. 

A tisztségviselők tevékenységük során a hegyközség érdekeinek szem előtt tartásával, azokat 

védve kötelesek eljárni. 

 

6.2. A megbízatás megszűnése és az összeférhetetlenség 

6.2.1. A tisztségviselők megbízatása megszűnik 

a) a megbízatás időtartamának lejártával; 

b) a tisztségviselő halálával; 

c) lemondással; 

d) a közgyűlés általi visszahívással; 

e) a tagsági jogviszony megszűnésével. 

 

6.2.2. Nem lehet tisztségviselő 

a) a hegybíró, 

b) aki nem tagja a hegyközségnek, 

c) akit a bíróság cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett, 

d) aki büntetett előéletű, 

e) aki a tisztségviselői tevékenységtől, mint foglalkozástól eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya 

alatt áll. 

Azt a tényt, hogy az d) és e) pontja szerinti kizáró okok nem állnak fenn, a tisztségviselő 

személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja. 

 

6.2.3. Egyidejűleg nem viselhetnek tisztséget a hegyközségben a polgári törvénykönyv 

szerinti közeli hozzátartozók valamint az élettársak, bejegyzett élettársak. 

Nem választható meg tisztségviselőnek, akinek hegyközségi járuléktartozása áll fent, illetve 

adatszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget. 

 

6.2.4. A tisztségviselő visszahívását az ellenőrző bizottságnál lehet kezdeményezni. 

Amennyiben az ellenőrző bizottság az indítványt alaposnak találja, intézkedik a közgyűlés 

összehívása érdekében. Tisztségviselőt visszahívni csak indoklással ellátott közgyűlési 

határozattal lehet; e határozatban meg kell jelölni a tisztségviselői jogviszony megszűnésének 

napját. 
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6.2.5. Aküldöttekre vonatkozó további szabályok: 

6.2.5.1.A hegyközségi tanács szőlészeti szekciójába tartozó küldöttet a szőlészeti termelők 

választják meg, a hegyközségi tanács borászati szekciójába tartozó küldöttet a borászati 

termelők választják meg maguk közül. 

 

6.2.5.2. Nem választható szőlészeti küldötté az a tag, akire a választás időpontját megelőző 

utolsó három lezárt borpiaci év bármelyikében teljesül, hogy 

a) ő maga, 

b) olyan gazdasági társaság, amelynek vezető tisztségviselője, 

c) saját vagy közeli hozzátartozója összesen legalább 25%-os tulajdonában álló gazdasági 

társaság, 

d) közeli hozzátartozója 

- az a)-d) pontban meghatározottak közötti tranzakciókat nem számolva - összességében 

legalább fele akkora mennyiségű szőlőt vásárolt fel, mint amennyit megtermelt. 

Az előzőekben rögzítetteknek megfelelést az ellenőrző bizottság igazolja a hegybíró 

adatszolgáltatása alapján. 

 

6.3. A tisztségviselők díjazása  

6.3.1. A közgyűlés a tisztségviselők részére munkabért vagy tiszteletdíjat állapíthat meg. 

 

6.3.2. A tisztségviselők a hegyközség érdekében végzett tevékenységük során felmerült 

költségek megtérítését igényelhetik. E költségek elszámolása tekintetében a mindenkor 

érvényes jogszabályok az irányadók. 

 

6.3.3. A hegyközség közgyűlés a kiemelkedő munkát végző tisztségviselőket az elnök 

javaslatára jutalomban részesítheti. Az érdekeltek jutalmazására az elnök az éves 

gazdálkodásról szóló beszámoló előterjesztésével egyidejűleg tehet javaslatot. 

 

V. A hegyközség tagsága 

 

1. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 
1.1. Hegyközségi tagságra kötelezett – lakóhelyétől (telephelyétől, székhelyétől) függetlenül – 

az a szőlészeti és borászati termelő, aki tevékenységét a hegyközség működési területén 

végzi. A szőlészeti és borászati termelő minden olyan hegyközségnek tagja, amelynek 

területén termel. 

 

1.2. A szőlészeti és borászati termelő hegyközségi tagsági viszonya, illetve a borvidéken kívül 

a szőlészeti és borászati termelő tevékenységet végző nyilvántartásba vételi kötelezettsége 

azon a napon keletkezik, amelyen a tevékenységét megkezdi. 

 

1.3. A szőlészeti és borászati felvásárló nyilvántartásba vételi kötelezettsége azon a napon 

keletkezik, amelyen a tevékenységét megkezdi. 

 

1.4. A szőlészeti és borászati felvásárló és a nem borvidéki településen működő szőlészeti és 

borászati termelő a hegybírónak köteles bejelenteni a nevét (cégnevét), lakóhelyét 

(székhelyét, telephelyét), adóazonosító jelét vagy adószámát, a mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési támogatási szerv által adott ügyfél-azonosítóját, és a miniszter e törvény 

felhatalmazása alapján kiadott rendelete szerinti egyéb, személyes adatnak nem minősülő 

adatokat. 
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1.5. Új telepítésű szőlő esetén a szőlészeti termelő hegyközségi tagsági viszonya – 

amennyiben még nem tagja a hegyközségnek – a telepítési engedély véglegessé válásával 

jogerőre emelkedésével jön létre. 

 

1.6. A hegyközségi tag a hegybírónak köteles bejelenteni, hogy tevékenységével felhagyott, 

vagy a szőlészeti termelő a szőlőültetvény használatát másnak engedte át. A hegybíró a 

bejelentés alapján a tagsági jogviszony megszüntetéséről, ezzel összefüggésben a 

névjegyzékből való törlésről határozatot hoz, amennyiben a szőlészeti és borászati termelőnek 

nincs járuléktartozása, illetve adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett. 

 

1.7. A szőlészeti termelő 30 napon belül köteles a hegybírónak bejelenteni, ha a 

szőlőültetvény művelésével felhagyott, az ültetvény tulajdonosának, illetve – amennyiben a 

szőlészeti termelő a tulajdonos volt – az új használó nevének és címének feltüntetésével. 

 

1.8. A hegyközségi tagsági viszonyt keletkeztető vagy megszüntető tényt az érdekeltnek – a 

nevének (cégnevének), lakóhelyének (székhelyének, telephelyének), adóazonosító jelének 

vagy adószámának, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által adott ügyfél-

azonosítójának megjelölésével – a névjegyzékbe való felvétel, illetve a törlés végett a 

hegybírónak be kell jelentenie. A hegybíró bejelentés hiányában is eljár, ha a tagsági viszony 

keletkezéséről vagy megszűnéséről egyéb módon tudomást szerez. A hegyközségi tag köteles 

az előző mondatban meghatározott adatai változását 15 napon belül bejelenteni a 

hegybírónak. A bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen 

tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - 

ha ezt tőle a hegyközségi tag kéri – az előbb írt határidőben értesíti a hegybírót.  

 

2. A hegyközségi tag jogai 
2.1. A tag joga, hogy 

a) tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a közgyűlésen, 

b) tisztséget viseljen a hegyközségben; 

c) a hegyközség belső szabályzatában foglaltak szerint igénybe vegye a hegyközség által 

nyújtott szolgáltatásokat. 

 

2.2. Az 2.1. a) pontban meghatározott, tagsági viszonyból eredő jogait természetes személy 

csak személyesen, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társaság a képviseletére jogosult útján gyakorolhatja. 

 

2.3. A jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság tag az 

2.1. a) pontban meghatározott tagsági jogait csak a képviseletére jogosult útján gyakorolhatja. 

A képviseletre jogosultságot a közgyűlés levezető elnöke (vagy az elnök) részére a 

közgyűlésen cégkivonattal, valamint aláírási címpéldánnyal igazolja.  

 

a) a természetes személy tagok arcképpel ellátott, személyazonosításra alkalmas igazolványt 

hozzanak magukkal (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány). Tanácskozási és szavazati 

jogát természetes személy csak személyesen gyakorolhatja a hegyközségi törvény 

rendelkezése szerint. Természetes személynek minősül az egyéni vállalkozó és az őstermelő 

is.  

b) a jogi személy tag képviseletére jogosult személy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot.  

Meghatalmazott képviselő esetén az előbbin túl teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy 

közokiratba foglalt meghatalmazást is be kell mutatni a meghatalmazást adó személy aláírási 

címpéldányával együtt.  
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2.4. Aki több hegyközségnek is tagja, tisztséget csak egy hegyközségben viselhet. 

2.5. Származási bizonyítványt minden hegyközségi tag térítésmentesen kap, ha eleget tett a 

hegyközségi járulék megfizetésére vonatkozó, illetve az adatszolgáltatási kötelezettségének.  

A több hegyközségben is tagsággal rendelkező tagnak valamennyi hegyközségben eleget kell 

tennie a hegyközségi járulékfizetési kötelezettségének. 

2.6/1.  A borszőlő termőhelyi kataszterében nyilvántartott föld eladása esetén elővásárlási jog 

illeti meg a borszőlő termőhelyi kataszterében nyilvántartott szomszédos földet használó 

hegyközségi tagot, ha ezen jogának érvényesítését megelőző 24 hónapban – a föld fekvése 

szerint illetékes hegyközségben vagy azzal szomszédos hegyközségben – folyamatos 

hegyközségi tagsággal rendelkezett. A hegyközségi tagot az elővásárlási jog a mező- és 

erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott elővásárlásra jogosultak 

sorrendjében 

a) az államot, illetve – közös tulajdonban álló föld tulajdoni hányadának harmadik személy 

javára történő eladása esetében – a földműves tulajdonostársat követően, minden más 

elővásárlásra jogosultat megelőzően illeti meg, ha az elővásárlással érintett föld nem szőlő 

művelési ágban nyilvántartott és a szerzés célja szőlőültetvény létesítése; 

b) az a) pont alá nem tartozó esetben a földet használó földművest követően, minden más 

elővásárlásra jogosultat megelőzően illeti meg. 

2.6/2.  A borszőlő termőhelyi kataszterében nyilvántartott föld haszonbérbe adása esetén 

előhaszonbérleti jog illeti meg a borszőlő termőhelyi kataszterében nyilvántartott szomszédos 

földet használó hegyközségi tagot, ha ezen jogának érvényesítését megelőző 24 hónapban – a 

föld fekvése szerint illetékes hegyközségben vagy azzal szomszédos hegyközségben – 

folyamatos hegyközségi tagsággal rendelkezett. A hegyközségi tagot az előhaszonbérleti jog a 

mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott előhaszonbérletre 

jogosultak sorrendjében a volt haszonbérlőt, illetve a földműves tulajdonostársat követően, a 

helyben lakó szomszéd földművest megelőzően illeti meg. 

2.6/3. Az (1) és a (2) bekezdés vonatkozásában 

a) szomszédos földnek minősül a közvetlenül, illetve önálló helyrajzi szám alatt nyilvántartott 

út, árok, csatorna közbeékelődésével szomszédos borszőlő termőhelyi kataszterében 

nyilvántartott föld; 

b) szomszédos földhasználónak minősül az, akinek a tulajdonában vagy használatában lévő 

borszőlő termőhelyi kataszterében nyilvántartott föld szomszédos az adásvételi, illetve a 

haszonbérleti szerződés tárgyát képező földdel. 

2.6/4. A földet az (1) bekezdés a) pontja szerinti elővásárlási jog gyakorlásával megszerző 

személynek az adásvételi szerződésben vagy az elfogadó nyilatkozatban a jogutódra is 

kiterjedő hatállyal kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az elővásárlási joggal érintett föld 

teljes területén a föld birtokbavételét követő három éven belül szőlőültetvényt telepít. 

2.7. A hegybíró kérelemre, illetve megkeresésre 

a) igazolást állít ki arról, hogy 
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aa) az elővásárlási, illetve az előhaszonbérleti jog gyakorlásával érintett föld a borszőlő 

termőhelyi, illetve ültetvény kataszterében nyilvántartott terület, valamint 

ab) az elővásárlási, illetve az előhaszonbérleti jogát gyakorolni kívánó személy az igazolás 

kiállítását megelőzően mely hegyközségben és mióta rendelkezik folyamatos hegyközségi 

tagsággal, továbbá 

b) tájékoztatást ad az eladásra vagy haszonbérbe adásra kerülő borszőlő termőhelyi 

kataszterében nyilvántartott földdel szomszédos borszőlő termőhelyi kataszterében 

nyilvántartott földet használó és a megkereséskor legalább 24 hónapos folyamatos 

hegyközségi tagsággal rendelkező személy nevéről és (lak) címéről. 

3. A hegyközségi tag kötelezettségei 

A tag kötelezettsége, hogy 

a) hegyközségi járulékot fizessen; 

b) a hegyközség alapszabályában és más szabályzataiban foglaltakat megtartsa; 

c) a hegyközségi rendtartást betartsa. 

d) a termelő tevékenységet a hegyközségi Rendtartás szerint végezze; 

e) a szőlőterületéről, a bor tárolására alkalmas eszközeiről, tárolóteréről nyilvántartást 

vezessen, s a hegyközségnek adatot szolgáltasson; 

f) szőlő, vagy bor értékesítése esetén a termékhez származási bizonyítványt mellékeljen.  
 
4. A hegyközségi tag jogait és kötelezettségeit a 2012.évi CCXIX. Törvény 19§-21§ 

határozza meg. 

 

 

VI. A hegyközség gazdálkodása 

 

1. A gazdálkodás és a költségvetés 

1.1. Hegyközségi szervezet gazdasági tevékenységet nem folytathat, gazdasági társaságnak 

nem lehet tagja és ilyen társaságban részesedést nem szerezhet. 

 

1.2. A hegyközség a rábízott vagyonnal önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával 

felel. A hegyközség tartozásaiért a tagok – a járulékok megfizetésén túl – saját vagyonukkal 

nem felelnek. 

 

1.3. A hegyközség vagyonát – a jóváhagyott költségvetés keretein belül – az Alapszabálynak 

megfelelő célokra lehet felhasználni. 

 

1.4. A költségvetési javaslatot a választmány álltja össze, és terjeszti a közgyűlés elé. A 

költségvetésről döntő közgyűlés időpontja előtt 15 nappal a választmány a költségvetési 

javaslatot az ellenőrző bizottság részére átadja. A közgyűlés a hegyközség éves 

költségvetéséről csak az ellenőrző bizottság véleményének ismeretében dönthet. 

 

2. Pénzügyi források 
2.1. A hegyközség bevételei: 

a) a hegyközségi járulék, 

b) az általa nyújtott szolgáltatásért fizetendő díjak, 

c) a részére törvény által átadott feladatok ellátásához szükséges, költségvetési pénzeszközök, 

d) a tagokra kiszabott pénzbírságokból származó bevételek, 

e) az adományok, 

f) pályázatból származó bevétel, 
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g) egyéb, közgyűlési határozattal meghatározott, és ez alapján fizetendő bevétel (ideértve a 

tagdíjat is) 

 

2.2. A hegyközségi tagoknak, valamint a szőlészeti és borászati felvásárlóknak hegyközségi 

járulékot kell fizetni azon hegyközség részére, amelynek működési területén a termelő-, 

illetve a felvásárló tevékenységüket végzik. A hegyközségi járulék mértékét és 

felhasználásának célját a választmány javaslata alapján minden év május 31. napjáig a 

közgyűlés határozza meg. A hegybíró a kivetett járulékot és annak esedékességét a 

járulékfizetésre kötelezettel határozatban közli. 

A közgyűlés jogosult meghatározni a járulékon túlmenően a tagdíj azon legkisebb összegét, 

melyet – függetlenül a járulékkivetés szabályai szerint megállapítható összeg nagyságától – a 

tagoknak meg kell fizetniük a hegyközség részére. 

 

2.3. A hegyközségi járulék alapját 

a) szőlészeti termelő hegyközségi tag esetében az általa művelt szőlőültetvény területe és a 

megtermelt szőlőmennyiség alapján kell megállapítani; 

 

b) borászati termelő hegyközségi tag esetében az általa művelt szőlőültetvény területe és a 

feldolgozott szőlő-, valamint bormennyiség alapján kell megállapítani azzal, hogy a 

szőlőültetvény területe alapján meghatározott járulékalap azonos az a) pont szerinti 

járulékalappal; 

 

c) szőlészeti és borászati felvásárló esetében a felvásárolt szőlő, must, illetve bor mennyisége 

alapján, a b) pont szerinti feldolgozott bormennyiségre vonatkozó járulékalappal azonos 

mértékben kell megállapítani. 

 

d)) Termelői szerveződés vagy termelői szerveződés és annak tagjai kizárólagos tulajdonában 

lévő vállalkozás által a termelői szerveződés tagjaitól felvásárolt szőlő, must, illetve bor 

mennyisége után nem kell hegyközségi járulékot fizetni. 

e) A szőlészeti termelőnek nem kell hegyközségi járulékot fizetni azon megtermelt 

szőlőmennyiség után, amelyet borászati termelő hegyközségi tag, vagy szőlészeti és borászati 

felvásárló részére értékesített. 

f) Az Európai Gazdasági Térség valamely szerződő államából tovább feldolgozási célból 

behozott borászati termék után a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa által megállapított mértékű 

hegyközségi járulékot kell fizetni a feldolgozás helye szerint illetékes hegyközség részére. 

 

g) A hegyközségi járulék mértéke nem lehet több a borászati termelők számára, az adott évre 

megállapított hegyközségi járulék mértékének a hegyközségek területének nagyságával 

súlyozott országos átlagánál. A fizetendő hegyközségi járulék összegéből le kell vonni azt az 

összeget, amelyet az Európai Gazdasági Térség valamely szerződő államában ilyen jogcímen 

a behozatalt megelőzően kötelező jelleggel megfizettek, feltéve, hogy azt nem igényelték 

vissza.  

2.4. A hegyközségi járulékot a tag az adózás szempontjából költségként számolhatja el. Meg 

nem fizetés esetén a járulékot – a hegyközség javára – adók módjára kell behajtani.  

Adományt, valamint más vagyoni előnyt csak olyan személytől lehet elfogadni, aki a 

hegyközség tevékenységében nem érdekelt. 
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A hegyközségi tanács által, a hegyközség számára megállapított fenntartási hozzájárulás 

felhasználásának célja: marketing, illetve működési költség fedezése. 

 

 

VII. A hegyközség megszűnése 

 

1. A hegyközség megszűnik: 

     a. egyesüléssel (összeolvadás, beolvadás), 

     b. több hegyközségre történő szétválással, 

     c. bíróság által történő feloszlatással. 

 

2. A hegyközség egyesülése, illetve szétválása nem érinti tagjai jogait és kötelezettségeit. 

 

VIII. A hegyközség kapcsolatrendszere 

 

1. A hegyközségek a Hegyközségek Nemzeti Tanácsát rendszeresen tájékoztatják 

tevékenységükről.  

 

2. A hegyközségi szervezetek együttműködnek az agrárkamara területi és országos 

szervezeteivel, valamint a gazdasági és szakmai érdek-képviseleti szervezetekkel. 

 

3. A hegyközség a területét érintő településrendezési és -fejlesztési feladatokban 

együttműködik a területileg illetékes helyi önkormányzat képviselő-testületével. 

 

4. A hegyközségi, valamint a szőlő- és borgazdálkodás területén ellenőrzésre jogosult más 

szervezetek kötelesek együttműködni, ellenőrzéseik tapasztalatairól egymást kölcsönösen 

tájékoztatni. 

A hegyközség a szőlő- és borgazdálkodás területén ellenőrzésre jogosult szervezeteket saját 

tapasztalatairól tájékoztatja. Az ellenőrzésre jogosult szervezetek tájékoztatását saját 

munkájában felhasználja. 

 

5. A hegyközség területén a termőtáj kultúrájának, vidékének megismertetése, 

idegenforgalmának stb. szélesítése céljából létrejött szervezetekkel, egyesületekkel 

együttműködik. Segíti tevékenységüket szüreti napok, borversenyek, stb. szervezésében, és –

saját lehetőségeinek figyelembe vételével – esetenként ezekhez anyagi támogatást biztosít. 

 

IX. Vegyes rendelkezések 

 

1. A jogsértő testületi döntés felülvizsgálatát a hegyközségi szervezet bármely tagja kérheti a 

törvényszéktől. 

 

2. A hegyközségi választmány rendtartási ügyben hozott döntésének felülvizsgálatát az a tag 

kérheti, akinek jogát vagy jogos érdekét a döntés sérti. 

 

3. Perindítás előtt a sérelmet szenvedett tag köteles a jogsértést bejelenteni a döntés 

meghozatalától számított tizenöt napon belül az ellenőrző bizottságnak, amely további tizenöt 

napon belül állást foglalt, és erről a tagot, valamint a döntést meghozó testületet írásban 

értesíti. 

 

4. A keresetet az ellenőrző bizottság állásfoglalása kézhezvételétől számított harminc napon 

belül a sérelmes döntést hozó hegyközségi szervezet ellen kell megindítani. A keresetindításra 
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nyitva álló határidő jogvesztő. A keresetindításnak halasztó hatálya nincs, a törvényszék 

azonban a döntés végrehajtását felfüggesztheti.  

 

1. A hegyközségi szervezetek működése felett a miniszter törvényességi felügyeletet 

gyakorol. 

 

2. Azokban a kérdésekben, amelyekről az alapszabály nem rendelkezik, a hegyközségekről 

szóló 2012. évi CCXIX. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

 

3. A hegyközség a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre az Alapszabály elfogadásának 

napjára visszaható hatállyal. 

 

Jelen alapszabályt a Bátaszék Térségi Hegyközségnek 2013. 03. 28-án tartott közgyűlése a 

7/2014 (III./28.). sz. határozatával elfogadta. 

 

Kelt: Bátaszék, 2013 év március hónap 28. napján 

 

Jelen alapszabályt a Bátaszék Térségi Hegyközségnek 2013. 09. 24-én tartott közgyűlése a 23 

/2013.  (IX.24.) sz. határozatával elfogadta. 

 

Kelt: Bátaszék, 2013 év szeptember hónap 24. napján. 

 

Jelen alapszabályt a Bátaszék Térségi Hegyközségnek 2014.05.26-án tartott közgyűlése a 

4/2014. (V.26.) számú határozatával elfogadta. 

 

Kelt: Bátaszéken, 2014 év május hónap 26. napján. 

 

 

Jelen alapszabályt a Bátaszék Térségi Hegyközségnek 2015.05.26-án tartott közgyűlése a 

8./2015. (V.26.) számú határozatával elfogadta. 

 

Kelt: Bátaszéken, 2015 év május hónap 26. napján. 

 

Jelen alapszabályt a Bátaszék Térségi Hegyközségnek 2016.05.24-én tartott közgyűlése a 

5/2016.(V.24.) számú határozatával elfogadta. 

 

Kelt: Bátaszéken, 2016 év május hónap24. napján. 

 

Jelen alapszabályt a Bátaszék Térségi Hegyközségnek 2017.05.16-án tartott közgyűlése a 

8/2017.(V.16.) számú határozatával elfogadta. 

 

Kelt: Bátaszéken, 2017 év május 16. napján. 

 

Jelen alapszabályt a Bátaszék Térségi Hegyközségnek 2018.03.27-én tartott 

közgyűlése……...(III.27.) számú határozatával elfogadta. 

 

Kelt: Bátaszéken, 2018 év március 27. napján. 

 

                  

                                                                                  Nagy István József                                                                                   

                                                                                             elnök 


