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Az új, 2012. évi hegyközségekről szóló CCXIX. törvény szerint hegyközség: az egy borvidék egy
vagy több településének szőlészeti és borászati termelői által e tevékenységükhöz fűződő közös
érdekeik előmozdítására, valamint az általuk előállított termékek származás-, minőség- és
eredetvédelmére létrehozott köztestület.
Szőlészeti termelő: aki 1000 m2-nél nagyobb területen borszőlőt művel, vagy területnagyságtól
függetlenül borszőlőültetvényének termését árutermelés céljából feldolgozza, illetve értékesíti.
Borászati termelő: aki borszőlőt, mustot, illetve bort árutermelési célú tovább-feldolgozás – ide
nem értve a földrajzi jelzés nélkül forgalomba hozott bor előállítását – céljából vásárol.
Szőlészeti és borászati felvásárló: aki borszőlőt, mustot, illetve bort tovább-feldolgozási célú
továbbértékesítés, vagy földrajzi jelzés nélkül forgalomba hozott bor előállítása céljából vásárol,
Borvidéken csak hegyközség tagjaként folytatható szőlészeti és borászati termelőtevékenység.
Hegyközségi tagságra kötelezett 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.
Szőlészeti és borászati felvásárló tevékenység akkor folytatható, ha a szőlészeti és borászati
felvásárló a külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett.
Szavazati jogok a közgyűlésen:
a) a szőlészeti termelőt a szüreti jelentésben szereplő ültetvénye területe alapján minden
megkezdett hektár után egy szavazat,
b) a hegybíró nyilvántartása alapján szőlőültetvénnyel nem rendelkező borászati termelőt 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.
A közgyűlésen az a tag rendelkezik szavazati joggal, akinek nincs hegyközségi járuléktartozása, és
adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett.
A hegyközség tisztségviselői: az elnök, az ellenőrző bizottság elnöke, a küldött, valamint az
alapszabály által létesített más tisztséget betöltő személy.
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.

A hegyközségben a közigazgatási hatósági ügyek viteléért felelős személy a hegybíró, aki
tevékenységét a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa főtitkárának szakmai irányítása alatt végzi.
A hegybírói tisztség betöltésére a pályázatot a hegyközség választmánya írja ki. A hegybíró
személyére a beérkezett pályázatok értékelése alapján a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa felé a
választmány tesz javaslatot. A hegybíró felett a munkáltatói jogokat a kinevezés és felmentés
tekintetében a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára, más munkáltatói jogok tekintetében
a hegyközségi tanács titkára gyakorolja. A hegybíró kinevezése határozatlan időre szól.
A hegyközségek borvidékenként hegyközségi tanácsot alakítanak. A hegyközségi tanács tagjai a
hegyközségben megválasztott küldöttek:
a hegyközségi tanács szőlészeti szekciójába tartozó küldöttet a szőlészeti termelők választják meg,
a hegyközségi tanács borászati szekciójába tartozó küldöttet a borászati termelők és azon
szőlészeti termelők választják meg, akiknél az általuk feldolgozott szőlő vagy bor több mint fele
felvásárlásból származik.
A döntéshozatal során a küldöttet az őt delegáló hegyközségnek a hegybíró által nyilvántartott
területe alapján minden megkezdett hektár után egy szavazat illeti meg azzal, hogy egy küldött
legfeljebb a szavazatok többségét el nem érő számú szavazattal rendelkezhet.
A hegyközségek országos szervezete a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, amely a hegyközségi
tanácsok egy szőlészeti és egy borászati szekciójába tartozó küldöttekből áll. A Hegyközségek
Nemzeti Tanácsa a tagjai sorából a küldöttek együttes ülésen elnökséget, ennek tagjai közül
elnököt és alelnököt választ. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökét a szőlészeti
szekcióba, az alelnökét a borászati szekcióba tartozó küldöttek közül kell megválasztani. Az ügyek
viteléért felelős tisztségviselő a főtitkár, akit a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa pályázat alapján
választ meg. A főtitkár csak felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező személy lehet. A
főtitkár felett a munkáltatói jogokat a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke gyakorolja.
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