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Napirendi javaslat  
 

1. A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10221. szám)  

(Horváth István, Font Sándor, Dr. Nyitrai Zsolt és Patay Vilmos (Fidesz) képviselők 

önálló indítványa)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

 

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke   
 
Horváth István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Balogh József (Fidesz)  
Obreczán Ferenc (Fidesz)  
Patay Vilmos (Fidesz)  
Dr. Tóth József (Fidesz)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Farkas Sándor (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz) Horváth Istvánnak (Fidesz)  
Hanó Miklós (Fidesz) Balogh Józsefnek (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz) Obreczán Ferencnek (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz) dr. Tóth Józsefnek (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz) Patay Vilmosnak (Fidesz)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
Dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 28 perc)  

Elnöki bevezető  

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő 
tisztviselőket, és köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését. 
A mai napra egy napirendi pontot javasoltunk megtárgyalásra: a hegyközségekről szóló 
törvénytervezethez kapcsolódó módosító indítványokat vitatnánk meg. Kérdezem, ki az, 
akinek kérdése, észrevétele van a napirendtervezethez. (Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen. 
Akkor szavazunk róla. Ki az, aki elfogadja, hogy ezek szerint haladjunk? (Szavazás.) 
Egyhangúlag elfogadtuk a napirendet.  

A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról szóló T/10221. 
számú törvényjavaslat  

Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

A hegyközségről szóló törvénytervezethez benyújtott és benyújtandó kapcsolódó 
módosító javaslatokról döntenénk. Először is megkaptuk a kiegészítő ajánlást, amely 
felsorolja azon indítványokat, amelyek kapcsolódó módosító indítványként kerültek 
benyújtásra, ezek Obreczán Ferenc képviselőtársunk által jegyzett indítványok 1-től 5-ig 
összefüggenek, hiszen szövegpontosítási és helyesírási javítások láthatók ezekben a 
módosítási verziókban. Előterjesztőként támogatjuk ezt a módosítóindítvány-sort – rögtön 1-
től 5-ig mindegyikre jelzem ezt. A tárca képviselőit kérdezzük, mi az álláspontjuk. 

 
DR. FELDMAN ZSOLT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Szintén támogatják. Ezekről egy szavazással szavazunk, mivel 

összefüggenek egymással. Ki az, aki támogatja Obreczán képviselő úr 1-től 5-ig szóló 
kapcsolódó módosító indítványait? Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú.  

Arról kellene még ma döntenünk, hogy bizottságunk benyújt-e bizottsági módosító 
indítványt. A módosító indítványok tárgyalásánál, a tegnapi napon felmerült egy vitatott 
kérdés a Tiffán Zsolt által benyújtott indítvány értelmezése kapcsán, akkor jeleztük, hogy 
megpróbáljuk annak egy pontosabb verzióját kidolgozni – ez megtörtént. Ennek az a lényege, 
hogy a hegyközségi gyűlésen kinek van szavazati joga. Az eredeti verzióban az volt, hogy 
annak, aki az adatszolgáltatási és hegyközségijárulék-fizetési kötelezettségeit határidőben 
maradéktalanul megtette, ezt úgy értékeltük, hogy többen lesznek olyanok, akik végre 
eljönnének a hegyközségi gyűlésre, és ott derül ki, hogy nem szavazhatnak, amivel 
rombolnánk a hegyközségi gyűlések érdemi munkáját. Ezért egy kedvezményezetti 
lehetőséget nyújtott be Tiffán Zsolt, amely viszont technikailag bonyolítaná meg a 
hegyközségi ülés levezetését, és ehhez kapcsolódna ez a bizottsági módosító indítvány, 
amelynek a lényege, hogy egyrészt van egy határidős befizetés, ami egy általános befizetési 
kötelezettség mindenkire nézve, azonban ha ezt a befizetést az év első közgyűlésének a napját 
megelőző legalább 5 nappal megteszi, akkor is szavazati joggal érkezhet a hegyközségi 
ülésre. Azért tanakodtunk ezen az 5 napon, és azért javasoltuk ezt, mert ez az az 
időmennyiség, ez az 5 nap, amit megelőzően hogyha a befizetés megtörténik, a hegyközség 
munkatársai, akik előkészítik a hegyközségi ülést – itt a szavazati jogok kiosztásával és 
minden egyébbel elég sok feladatuk lesz –, ezen 5 napos időszak alatt még le tudják 
ellenőrizni, hogy kiknek érkezett be a tagdíjbefizetésük. Ez lenne a javaslat, hogy a 
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bizottságunk esetleg nyújtson be egy ilyen indítványt. A tárca képviselőit kérdezem, hogy egy 
ilyen verziót esetlegesen befogadhatónak látnak-e.  

 
DR. FELDMAN ZSOLT (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kapott javaslattal 

kapcsolatban annyit mondanék, hogy mi azt benyújthatónak látjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e a bizottsági tagok részéről? (Senki nem jelentkezik.) 

Ha nincs, akkor azt a kérdést teszem fel, hogy egyetért-e a bizottság azzal, hogy a 
bizottságunk benyújtsa a mindenkinek egyébként kiosztott módosító indítványt, amit tehát 
képviselőtársaim is látnak, tehát benyújtsuk-e ezt az indítványt bizottsági módosító 
indítványként. Aki azt mondja, hogy igen, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez 
szintén egyhangú.  

Mi nem tudunk olyan indítványról, amelyet a bizottságunknak tárgyalnia kellene, más 
bizottságok sem nyújtottak be ehhez ilyen indítványt, úgyhogy ezt a napirendi pontot lezárom. 
Köszönöm szépen a jelenlétet tárca képviselőinek és mindazoknak, akik eljöttek a bizottsági 
ülésünkre, és így biztosították a határozatképességet – az ellenzék ehhez a 
határozatképességhez a mai ülésen nem járult hozzá egyetlenegy fővel sem.  

Egyebek 

Kérdezem a titkárságot, hogy látunk-e a jövő hétre feladatot. (Az elnök Horváth 
Zoltánnéval egyeztet.) Nem látunk, nincs olyan folyó törvényjavaslat, amely miatt belátható 
időn belül üléseznünk kellene – de ez bármikor megváltozhat, ismerve a parlament munkáját. 
Úgyhogy hétfőig nem látunk ilyen okot, ha lesz, akkor a titkárság a szokásos módon értesíti a 
bizottság tagjait.  

Mindenkinek köszönöm szépen a megjelenést, a bizottsági ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 35 perc)  
  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


