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TÁJÉKOZTATÓ
a képviselő-testület 2008. július 24-i ülésre

Tárgy: Tájékoztató a Balatonfüred-Szőlős Hegyközségről

Tisztelt Képviselő-testület !
Balatonfüreden már 1520-as évek óta foglalkoztak szőlészettel, borászattal. A
település Aráccsal együtt szőlészetéről, borairól volt híres. A korábbi időkben a
szőlőhegyi önkormányzat az általuk meghozott döntések alapján igazgatta a
szőlészetet és borászatot.
A filoxéra vész súlyos károkat okozott a Balaton-felvidék szőlészeteiben is. A
szőlészet ezután hosszabb ideig nehézségekkel küzdött. A szőlőgazdálkodásról és a
hegyközségekről szóló 1929. évi törvény előírta a hegyközségek megalakítását, s
ezek 1949-ig működtek. Ezután nehéz időszak következett.
A rendszerváltás után 1994. évi CII. törvény ismét életre hívta a Hegyközségeket,
felismerve ennek a demokratikus intézménynek a közösségi, szakmai, gazdasági és
kulturális jelentőségét.
Balatonfüreden 1995 szeptemberében alakult meg a Hegyközség 157 fővel.
1998 novemberében a létszám 600 fő, s a szőlőterület 267 ha volt.
A korábbi Hegyközségi törvényt módosították a CLV/2007 törvénnyel, s a minimális
szőlőművelési területet 500 ha-ban határozták meg. Ekkor a Balatonfüred-Szőlős
Hegyközség létszáma 600 fő volt, s 320 ha-on folyt a szőlőtermesztés, s a
gazdálkodás.
A törvény előírásai szerint a Balatonfüred-Szőlős Hegyközség befogadóként
szerepelt, s így Tihany, Pécsely, Balatonudvari, Aszófő csatlakozott hozzánk.
Az összeolvadással a megművelt terület 766 ha-ra nőtt, s a taglétszám 1511 főt ért
el.
A Hegyközség területén 32 szőlőfajtát termelnek, melynek zöme a tájra jellemző
Olaszrizling fajta.
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A Hegyközség vezetésének felépítése: 1 fő elnök, 1 fő főállású hegybíró, 14 tagú
választmány és a Hegyközségi közgyűlés.
A Közgyűlés évente egy alkalommal, a választmány minimum hat alkalommal
ülésezik. A felmerülő problémák miatt a választmány az előírtnál lényegesen több
alkalommal is ülésezik. A választmány a hozzáforduló gazdáknak szakmai
tanácsokat, javaslatokat ad. Javaslatot tesz a működési területén az ültetvények
fejlesztésére, a fajtaválaszték bővítésére.
A szőlőterületek nyilvántartása a hegybíró által számítógéppel történik. A szőlő és
bor származási bizonyítványok kiadása, az ültetvényekben bekövetkező változások
(kivágás, telepítés) nyilvántartása is az Ő feladata. Kapcsolatot tart a város és az
önkormányzat illetékes osztályaival, s szükség esetén segítséget nyújt munkájukhoz.
Teljes Ültetvénystatisztika:
Fehér szőlő:

535 ha

Kék szőlő:

138 ha

Termőre forduló:

19 ha

Telepítési jog

34 ha

Nem műv. terület:

40 ha

Összesen:

766 ha

A taglétszámból:
Szőlőtermelők:

1458 fő

Borászok:

813 fő

Szőlőfeldolgozás.

811 fő

Borkezelés:

509 fő

Palackozás:

41 fő

Kannatöltés:

32 fő

Termelői borkimérés

24 fő

Kereskedő:

93 fő

A létszám zöme magánszemély: 1392 fő
A bevételek a járulékokból és az állami támogatásból tevődnek össze.
Szőlőterület utáni járulék: 0,50 ft/m2
A gazdálkodás éves költségvetés alapján történik.
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A térségben a szőlők állapota változó. A korábbi kárpótlás miatt egyes szőlőterületek
spekulációs célból kerültek megvásárlásra. Ezen területek sajnos elhanyagoltak, nem
műveltek. A hegyközség a területileg illetékes földhivatallal egyetértésben igyekszik
mindent megtenni a műveletlen területek csökkentésére. Sajnos az eredmény
kívánnivalót hagy maga után.
Fontos a térség szőlőtermelőinek és borászainak összefogása, hogy a szőlészet és
borászat jelentősen fejlődjön.
Fel kell hívni a figyelmet az egyre nehezebben betartható rendelkezésekre és
törvényekre. Az adminisztrációs kötelezettségek rengeteg idő, energiát vesznek el a
tényleges munkától. A különböző bevallások egyre bonyolultabbak, s a tévedés, a
fölösleges büntetés veszélyét hordják magukban.
A sokrétű, felesleges adminisztráció egyre több embernek veszi el a kedvét, idejét a
szőlővel való foglalatosságtól.
Az elkövetkező időszak fontos feladata lesz az eredetvédelmi előírások és
szabályzat kidolgozása, mely az itt termett szőlő és bor kiemelt védelmét szolgálja.
A hegyközség aktívan részt vesz a város boros rendezvényeinek szervezésében, s
lebonyolításában. A borversenyen a borászok megjelenése, kínálatuk bemutatása
mellett a szakmai bírálatban is aktív szerepet játszik. A borheti rendezvényen a
kitelepülő boros gazdák mellett, a szakmai felügyeletet is ellátja. A borrendi
feladatokhoz és rendezvényekhez is csatlakozik.
Példaértékű néhány fiatal, jó gondolkodású, aktív borász tevékenysége a
hegyközségen belül. Ők nemcsak a tényleges munkákban járnak élen, hanem a
termékfejlesztés és marketing területén is. Mindent megtesznek kapcsolódva a
középkorú és idősebb szőlész-borász generációhoz, hogy együttesen növeljék
Balatonfüred és a környékbeli települések hírnevét.

Balatonfüred, 2008. július 10.

Dr. Lázár János
Hegyközség elnöke

