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Szabályzat 
 

Tokaj eredetmegjelölés használat engedélyezéséről a borászati 

terméknek nem minősülő, szőlőt vagy bort tartalmazó terméken 
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Preambulum: 

 

A szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (Btv.) 

13/B.§. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Tokaji Borvidék Hegyközségi 

Tanácsa a 2015. december hó 15.napján 10/2015. /XII.15./ szám alatt elfogadott 

határozatával az alábbi szabályzatot alkotta. 

 

 

I. A szabályzat hatálya 

 

1. A szabályzat tárgyi hatálya 

 

Szőlőt vagy bort, mustot vagy szőlőtörkölyt tartalmazó, illetve ezek felhasználásával 

készült borászati terméknek nem minősülő terméken Tokaj oltalom alatt álló 

eredetmegjelölés használatának engedélyezése. 

 

 

2. A szabályzat személyi hatálya 

 

Minden személy, aki/amely borászati terméknek nem minősülő szőlőt, bort, mustot, 

szőlőtörkölyt tartalmazó, illetve ezek felhasználásával készült, a Tokaj 

eredetmegjelölést a nevében és/vagy a csomagolásán tartalmazó terméket állít elő, hoz 

forgalomba. 

 

 

3. A szabályzat időbeli hatálya 

 

A szabályzat 2016. január 01. napjától lép hatályba. 

 

 

 

II. A kérelem beadása 

 

1.Tokaj oltalom alatt álló eredetmegjelölés szőlőt, bort mustot, szőlőtörkölyt 

tartalmazó, illetve ezek felhasználásával készült, borászati terméknek nem minősülő 

terméken csak a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának (továbbiakban: 

Hegyközségi Tanács) engedélyével használható. 

A használatot a Tanács csak kivételesen engedélyezheti, ha az adott termék minősége 

ezt indokolja a hozzá hasonló termékekhez képest. 

Az eredetmegjelölés használatának engedélyezése csak „tokaji szőlő, (és/vagy bor, 

must, szőlőtörköly) felhasználásával készült” név vagy egyéb megjelölésre terjedhet 

ki. 
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A terméken feltüntetett eredetmegjelölésre történő hivatkozásban a „Tokaj” szót nem 

lehet a szövegkörnyezetétől eltérő típusú, méretű vagy színű betűvel írni, és 12 mm-től 

(millimétertől) nem lehet nagyobb. 

 

2. Az engedély kiadását írásban kell kezdeményezni a Hegyközségi Tanács honlapján 

(www.tokajiborvidek.hu) található formanyomtatvány felhasználásával. 

A kérelemhez csatolni kell a formanyomtatványon feltüntetett kötelező mellékleteket. 

A kérelmezőnek vállalnia kell, hogy a tárgyévet követő év január 31-ig írásban 

tájékoztatja a Hegyközségi Tanácsot a felhasznált szőlő és/vagy bor, must, 

szőlőtörköly mennyiségéről, eredetéről, és az előállított termék mennyiségéről. 

 

Az engedély hatálya alatt minden szőlő, bor, must, törköly beszerzése esetén a 

származási bizonyítványt (eredetet igazoló okirat) a kiállítástól számított 15 napon 

belül hiteles másolatban át kell adni az eredeti okirat bemutatása mellett a 

Hegyközségi Tanácsnak. 

 

3.A kérelmet a Hegyközségi Tanács Titkárságára kell személyesen vagy postai úton 

(3910 Tokaj, Dózsa Gy. u. 2. szám) beterjeszteni. A kérelemhez mellékelni kell a 

kérelmezőnek a kérelem beadásakor hatályos adatait tartalmazó cégkivonatát 

(vállalkozói igazolvány hiteles másolatát), technológiai leírást, termékleírást vagy 

terméklapot, címketervet, származási bizonyítványt. 

 

4.A beadott kérelmet tartalmilag és formailag az Elnök  vizsgálja meg a benyújtástól 

számított 15 napon belül, és döntési javaslatot tesz  

- Hegyközségi Tanács felé, ha a kérelmező az eredetmegjelölést a termék nevében 

kívánja használni; 

- az Igazgatóválasztmány felé, ha a kérelmező az erdetmegjelölést nem a termék 

nevében kívánja használni. 

 Az Elnök szükség esetén a kérelmezőt hiánypótlásra, tájékoztató információk 

megadására szólítja fel írásban. Az Elnök a hiánypótlási felhívást azzal a 

figyelmztetéssel adja ki, hogy a hiánypótlási határidő elmulasztása vagy hiányos 

teljesítése esetén döntési javaslatát a rendelkezésre álló adatok alapján terjeszti a 

Hegyközségi Tanács vagy az Igazgatóválasztmány elé. 

 

5.A Hegyközségi Tanács vagy az Igazgatóválasztmány a soron következő ülésén, de 

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül dönt a kérelem 

tárgyában. 

 

6. A döntési jogörrel felruházott testületek az Elnök javaslata alapján az alábbi 

döntéseket hozhatják: 

- engedélyezi a Tokaj eredetmegjelölás használatát a kérelemben foglaltak szerint; 

- a kérelemben foglaltakat elutasítja. 

Az engedély legfeljebb 5 évre adható meg, amit lejárat előtt kérelemre a Tanács 

meghosszabbíthat. 

 

http://www.tokajiborvidek.hu/
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7. A kérelemnek helyt adó határozatában a döntést hozó testület nyomonkövethető 

nyilvántartási kötelezettséget írhat elő a felhasznált szőlő és/vagy bor vonatkozásában, 

mely nyilvántartásokba történő betekintést, illetve az ebből történő adatszolgáltatást a 

kérelmező köteles biztosítani, illetve teljesíteni. Az eredetmegjelölés használatát a 

döntést hozó testület időbeli korláthoz kötheti. 

 

8. A döntést hozó testület döntését nem köteles indokolni.  

 

9. A II.2. pontban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, hiányos 

teljesítése vagy valótlan adatszolgáltatás esetén az oltalom alatt álló eredetmegjelölés 

használatát a Hegyközségi Tanács határozattal megvonhatja. 

 

10. A Hegyközségi Tanács határozatát írásba kell foglalni és azt postai úton vagy 

személyes kézbesítés útján közölni kell a kérelmezővel. 

 

 

 

III. Intézkedés a Tokaj eredetmegjelölés jogosulatlan 

használata esetén 

 

1)A mindenkor hatályos magyar és uniós jogszabályok figyelembevételével a Tokaj 

eredetmegjelölés jogosulatlan használata esetén a Tokaji Borvidék Hegyközségi 

Tanácsa jogosult fellépni az illetékes hatóságok és szervek előtt. Az eljárás 

megindításáról az Igazgatóválasztmány dönt. A döntés meghozatala előtt megfelelő 

szakvélemény beszerzése szükséges (szabadalmi ügyvivő). 

 

2.) A Tanács fellépési jogosultsága kiterjed  

 a) Tokaj eredetmegjelölés védjegyként/védjegyelemként történő felhasználására 

  - oltalom megadása iránti eljárásban (Vtv.58.§) 

  - védjegyoltalom törlése iránti eljárásban (Vtv. 72.§.) 

b) minden más jogosulatlan használat esetén a védjegyek és földrajzi árujelzők 

oltalmáról szóló 1997. évi XI törvény (Vtv.) 109.§. (2) bekezdése, valamint a 

1308/2013 EK Rendelet 103. cikk 2. bekezdése alapján 

 

3). A Tanács fellépési jogosultságát – az egyéb más fellépésre jogosultak mellett – a 

hegyközségi törvény 37.§-a biztosítja. 

 

 

IV. Záró rendelkezések 

 

1.Az eredetmegjelölés használatának engedélye nem ruházható át, az a kérelmező 

személyéhez kötött. 
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2. A kérelmező tudomásul veszi, hozzájárul, illetve lehetővé teszi engedélyezési 

eljárásban, illetőleg azt követően is az általa szolgáltatott adatok ellenőrzését a 

Hegyközségi Tanács részéről. Az ellenőrzés során a Hegyközségi Tanács a kérelmező 

termékkel kapcsolatos bármely iratába betekinthet, bármely adatot kérhet. Az 

iratbetekintés, illetve adatszolgáltatás kérelmező általi akadályozása, illetve nem 

teljesítése az engedély megvonását eredményezi.  

 

3.A eredetmegjelölés használat engedélyezésének eljárási díját a Hegyközségi Tanács 

a honlapján minden évben közzéteszi. Ezen szabályzat hatályba lépését követő 1 évig 

nettó 100.000-Ft (egyszázezer forint).  

 

4. Jelen Szabályzat rendelkezéseit alkalmazni kell minden olyan termék esetében 

is, amelyen az oltalom alatt álló eredetmegjelölés már 2015. szeptember 15. 

napját megelőzően is feltüntetésre került, de a szőlő, must, bor, szőlőtörköly 

beszerzése jelen Szabályzat hatályba lépése után történt.  

5. Jelen szababályzat hatályba lépésekor forgalomban lévő terméken már használt 

oltalom alatt álló eredetmegjelölés – engedély hiányában – 2016. december 31-

ig használható. 

 

5.A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa a 2015. év december hó 15 napján tartott 

ülésén a 10/2015. számú határozatával jelen szabályzat szövegét elfogadta és elrendeli 

egyidejűleg annak a honlapján történő közzétételét. 

 

 

 

 

Kelt: Tokaj, 2015 december hó 15 napján 

 

 

 

      Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa 

 

                 Prácser Miklós elnök sk. 

 


