
A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának 

 

59/2014 (10. 27.) T. határozata 

 

piacszervezési intézkedés 

 

az egyes földrajzi jelzést nem viselő borászati termékek nyomon követhetőségének 

javításához fizetendő ellenőrzési díjról 

 

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, mint a szőlő-bor ágazat szakmaközi szervezete a 

1308/2013/EU tanácsi és európai parlamenti rendelet 157. cikk (1) bekezdés c) pont i. és ix. 

alpontjában foglaltakat figyelembe véve az alábbiakat rendeli el: 

1. cikk 

Az intézkedés hatálya 

(1) Jelen piacszervezési intézkedés azokra az oltalom alatt álló eredet-megjelölést vagy 

földrajzi jelzést nem viselő borokra, gyöngyözőborokra és szén-dioxid hozzáadásával 

készült gyöngyözőborokra vonatkozik, amelyekre a szőlészeti és a borászati 

adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá 

a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: 127/2009. FVM rendelet) 14. § (4) 

bekezdésének c) pontjában meghatározott származási bizonyítványt (a továbbiakban: 

„C”-típusú származási bizonyítvány) legkorábban 2014. október 14-én kérelmezik a 

hegybírónál. 

(2) Kivételt jelentenek azok a tételek, amelyekre – az alkoholtartalom növeléséhez és az 

édesítéshez felhasznált anyagokat kivéve – legkésőbb 2014. január 10-ig kérelmeztek 

származási bizonyítványt a 127/2009. FVM rendelet 14. § (2) bekezdésében 

meghatározott módon. 

2. cikk 

Az intézkedés célja 

Az intézkedés célja az oltalom alatt álló eredet-megjelölést vagy földrajzi jelzést nem viselő 

borászati termékek piaci forgalmának a forgalmazási lánc teljes hosszában való felügyelete, 

az ellenőrizetlen vagy a közteher fizetési kötelezettség alól elvont borászati termékek 

felderítésének és piacról való kivonásának biztosítása, a tisztességtelen piaci előnyök 

megszerzésének megakadályozása. 

3. cikk 

Az ellenőrzési díj 

(1) Az 1. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti oltalom alatt álló eredet-megjelölést vagy 

földrajzi jelzést nem viselő borok, gyöngyözőborok és szén-dioxid hozzáadásával 

készült gyöngyözőborok forgalomba hozatalát megelőzően a Hegyközségek Nemzeti 

Tanácsa (a továbbiakban: HNT) részére ellenőrzési díjat kell fizetni. 



(2) Az ellenőrzési díj mértéke 30 Ft a kiszerelési egység minden megkezdett literére. 

4. cikk 

Az ellenőrzési díj megfizetése 

Az ellenőrzési díjat a forgalomba hozatalt megelőzően előre kell megfizetni átutalással a HNT 

részére. 

5. cikk 

Ellenőrző jegy 

(1) A HNT az ellenőrzési díj megfizetése után kérelemre ellenőrző jegyet ad. Az ellenőrző 

jegy hologramot tartalmaz, sorszámozott 1, 2, 5 vagy 20 literes címletű. 

(2) A kiadott ellenőrző jegyekről az ellenőrző jegyek sorszáma alapján a HNT 

nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza: 

a) a kérelmező nevét, címét, adószámát vagy adóazonosító jelét, 

b) gazdasági akta számát, 

c) a földrajzi jelzés nélküli borászati termék C-típusú származási bizonyítványának 

számát, 

d) az ellenőrzési díj megfizetéséhez kapcsolódó adatokat. 

6. cikk 

A Magyarország területén kívülre értékesített borászati termékek 

(1) A Magyarország területén kívülre értékesített borászati termékek után fizetett 

ellenőrzési díj visszajár. 

(2) A HNT a kiszállítást igazoló szállítási okmányok bemutatását és az adott tételre 

kiadott ellenőrző jegyek visszaszolgáltatását követően visszautalja az előzetesen 

megfizetett ellenőrzési díjat. 

7. cikk 

Szankciók 

(1) Az adott borászati termék tételéhez kapcsolódó ellenőrzési díj megfizetésének 

igazolhatóságát a forgalmazás minden szakaszában a forgalmazónak kell biztosítania. 

(2) Az 3. cikk előírásait nem teljesítő hegyközségi tag tagsági viszonyához kapcsolódó 

jogainak gyakorlását a hegybíró – a főtitkár utasítása alapján – az ellenőrzési díj 

megfizetéséig, de legalább 30 napra felfüggeszti. 

8. cikk 

Az ellenőrzési díj bevétel felhasználása 

Az ellenőrzési díjbevételt a HNT a működésére használhatja, amelynek során azt az 1. cikk 

(1) és (2) bekezdése szerinti borászati termékek forgalomba hozatalt követő nem 



diszkriminatív ellenőrzésének, valamint tételes és teljes körű nyomon követhetőségének 

költségeire fordítja. 

9. cikk 

Együttműködés a borászati hatósággal 

A Tanácsülés felhatalmazza az Elnököt, hogy kössön megállapodást jelen intézkedés 

végrehajtásának ellenőrzéséről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal. 

 

Budapest, 2014. október 27. 

 

 

 

 Tornai Tamás 

 elnök 

 


