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A teljesség igénye nélkül, 2012. augusztus 1-től a 2004. évi XVIII. - Bor - Törvény következő
részei változnak:
Adatszolgáltatásra köteles változatlanul, aki 1000 m2-nél nagyobb területen borszőlőt művel
vagy területnagyságtól függetlenül borszőlőültetvényének termését értékesíti, illetve értékesítésre
bort készít, továbbá, aki borszőlőt, mustot, illetve bort továbbfeldolgozás vagy
továbbfeldolgozásra értékesítés céljából vásárol.
Az adatszolgáltató köteles a következőkről nyilvántartást vezetni és adatot szolgáltatni a
hegyközségnek:
a borszőlőterületéről,
a bor tárolására alkalmas eszközeiről, tárolóteréről,
szüretelési, feldolgozási, értékesítési, felhasználási tevékenységéről.
Amennyiben az ültetvény használója az ültetvényét egy éven keresztül nem műveli, a
hegybíró felszólítja az ültetvény rendeltetésszerű művelésére.
Amennyiben az ültetvény használója az ültetvényét kettő éven keresztül nem műveli, a
hegybíró felszólítja az ültetvény használóját, hogy hatvan napon belül gondoskodjon az ültetvény
műveléssel történő hasznosításáról. Az ültetvény műveléssel történő hasznosításáról készült
megállapodást a hegybírónak be kell mutatni.
Amennyiben az ültetvény használója hatvan napon belül nem gondoskodik az ültetvény
műveléssel történő hasznosításáról, a hegybíró az ültetvényt művelésre meghirdeti. Az ültetvény
műveléssel történő hasznosítási szándékot a hegybírónak kell bejelenteni, aki erről a használót öt
napon belül értesíti. Az ültetvény használójának az értesítéstől számított harminc napon belül
meg kell kötni a megállapodást. A műveléssel történő hasznosításáról készült megállapodást a
hegybírónak be kell mutatni.
A műveléssel történő hasznosításáról a megállapodást legalább öt borpiaci év időtartamra kell
megkötni.
Amennyiben az ültetvény használója az ültetvényét három éven keresztül nem műveli, és
a fent részletezett intézkedések eredménytelenül zárultak, a hegybíró elrendelheti az ültetvény
kivágását az alábbi esetekben:
- az ültetvény növény-egészségügyi kockázatot jelent a szomszédos ültetvényre;
- a mûveletlen ültetvény más ültetvény megközelítését akadályozza.

A védett eredetű bor kifejezéssel bor az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel egyenértékű
kifejezésként a vonatkozó termékleírás szerint jelölhető.
Minőségi bor kifejezéssel a 2012. augusztus 1-je utáni szüretből származó bor nem jelölhető.
Borpárlatot vagy boralkoholt csak borászati termékből lehet előállítani. Borpárlat vagy
boralkohol készítésére a borseprő szűrése vagy centrifugálása megengedett (borseprő szűrése
vagy centrifugálása kizárólag boralkohol vagy borpárlat készítése céljából engedélyezett, és csak
alkoholtermék adóraktári engedéllyel rendelkező üzemben lehetséges).
2013. augusztus 1-től árutermő, törzs- és kísérleti célú borszőlőt telepíteni, illetve kivágni
csak a hegybíró által kiadott engedéllyel lehet.
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A jelen hírlevél csak tájékoztató jelleggel, a teljesség igénye nélkül tartalmazza a hivatkozott jogszabályhelyeket.
Irodánk csak a megbízás alapján nyújtott tanácsadásért vállal felelősséget.

