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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –, 
valamint Gazdasági bizottsága megvitatta az egyes agrárágazati törvények módosításáról 
szóló, T/18110. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott 
T/18110/4-24. számú módosító javaslatokat. 
 
 Az ajánlásban használt rövidítés: 
 Ámt.: a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti 
szabályokról szóló 1992. évi II. törvény 
 Fkbt.: a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 
 Btv.: a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 
 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 
_____________________ 
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 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 
 

1.  Godó Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában az Ámt. 25/A. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /1. § A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti 
szabályokról szóló 1992. évi II. törvény (a továbbiakban: Ámt.) 25/A. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép:/ 
 
 "25/A. § (1) Ha a jogutód nélkül megszűnt, illetve felszámolás, végelszámolás alatt 
álló szövetkezet után marad fel nem osztott termőföldvagyon, a védett, illetőleg védelemre 
tervezett természeti területeknek nem minősülő maradvány termőföldek, a bírósági eljárás 
alatt álló termőföldek kivételével, e törvény erejénél fogva a Magyar Állam tulajdonába és az 
NFA tulajdonosi joggyakorlása alá kerülnek." 
 

Indokolás: Lásd a T/18110/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

2.  Kékkői Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában az Ámt. 25/A. § (2)-(3) 
bekezdéseinek a következő módosítását javasolja: 
 
 /1. § A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti 
szabályokról szóló 1992. évi II. törvény (a továbbiakban: Ámt.) 25/A. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép:/ 
 
 "25/A. § (1) Ha a jogutód nélkül megszűnt, illetve felszámolás, végelszámolás alatt 
álló szövetkezet után marad fel nem osztott termőföldvagyon, a védett, illetőleg védelemre 
tervezett természeti területeknek nem minősülő maradvány termőföldek e törvény erejénél 
fogva a Magyar Állam tulajdonába és az NFA tulajdonosi joggyakorlása alá kerülnek. 
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 (2) A szövetkezet jogutód nélküli megszűnése esetén akik a szövetkezetben részarány-
tulajdonra jogosultak voltak, azokat az állami tulajdonba került maradvány termőföldek után 
– a (3) bekezdésben meghatározott számítás szerint – [4000] 8000 Ft/AK értékben 
kártalanítás illeti meg, melyről az FM hivatal határoz. 
 
 (3) A kártalanítás kiszámításának alapjául szolgáló összeg (a továbbiakban: 
kártalanítási alap) az állami tulajdonba került maradvány termőföldek össz-Ak értékének és a 
kiadásra került összes részarány-tulajdon hányadosa. A [4000] 8000 Ft/AK értékű kártalanítás 
kiszámításánál az AK érték (a hányados nevezője) a kártalanítási alap és részarány-tulajdonos 
tulajdoni hányadának szorzatával kapott AK érték. 
 
 (4) A kártalanítási határozat meghozatala során az FM hivatal a földrendező és a 
földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 7/A. § (4)-(7) bekezdései szerint jár el." 
 

T/18110/17. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18110/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

3.  Kékkői Zoltán képviselő a törvényjavaslat 2. §-ában az Fkbt. 9/D. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /2. § A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény (a 
továbbiakban: Fkbt.) 9/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "9/D. § (1) Ha a részarány-tulajdon rendezésére elkülönített földalapok Ak értéke, 
valamint a szövetkezet gazdálkodási területén részarány-földtulajdon kiadására felhasználható 
egyéb területek [6. § (4) bek., 12. § (5) bek.] nem fedezik az igényeket, a kiadatlan részarány-
tulajdonnal rendelkező személyek – választásuk szerint – a Nemzeti Földalap földkészletéből 
termőföldet igényelhetnek vagy kártalanításra tarthatnak igényt [4000] 8000 Ft/AK értékben. 
A részarány-tulajdonost a kérelemre induló eljárás során a választás joga egyszer illeti meg. 
Kérelem előterjesztésének hiánya esetén a részarány-tulajdonos részére az FM hivatal egyik 
juttatásról sem dönthet hivatalból induló eljárás keretében." 
 

T/18110/16. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18110/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4.  Kékkői Zoltán képviselő a törvényjavaslat 4. §.-ának – a termőföldről szóló 1994. 
évi LV. törvény 21. § (3)-(4) bekezdéseit érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "4. § [(1) A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 21. §-a a következő új (3)-(4) 
bekezdésekkel egészül ki, és az eredeti (3)-(4) bekezdések számozása (5)-(6) bekezdésre 
változik: 
 
 „(3) Az állattartó telep üzemeltetőjét az ingatlan-nyilvántartásban szántó, rét, 
legelő, valamint fásított terület művelési ágban nyilvántartott termőföldre – a 21. § (1) 
bekezdésének a) pontjában foglalt személyekkel azonos sorrendben – előhaszonbérleti 
jog illeti meg, feltéve, hogy  
 
 a) az állattartó telep a 3. § m) pontjának 1-2 alpontjai szerinti település 
valamelyikén fekszik, és  
 
 b) az állattartó telepet a haszonbérletre vonatkozó ajánlat közlésének 
időpontjában, valamint az azt megelőző legalább egy éve folyamatosan működteti. 
 
 (4) Az állattartó telep működtetését igazolni kell, az igazolást az üzemeltető 
kérelmére a telep fekvése szerint illetékes megyei (fővárosi) állategészségügyi és 
élelmiszerellenőrző állomás adja ki.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/18110/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5.  Dr. Orosz Sándor képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában a termőföldről szóló 
1994. évi LV. törvény 21. § (3)-(4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § (1) A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 21. §-a a következő új (3)-(4) 
bekezdésekkel egészül ki, és az eredeti (3)-(4) bekezdések számozása (5)-(6) bekezdésre 
változik:/ 
 
 "(3) Az állattartó telep és halastó üzemeltetőjét az ingatlan-nyilvántartásban szántó, 
rét, legelő, valamint fásított terület művelési ágban nyilvántartott termőföldre – a 21. § (1) 
bekezdésének a) pontjában foglalt személyekkel azonos sorrendben – előhaszonbérleti jog 
illeti meg, feltéve, hogy  
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 a) az állattartó telep és halastó a 3. § m) pontjának 1-2 alpontjai szerinti település 
valamelyikén fekszik, és  
 
 b) az állattartó telepet és halastavat a haszonbérletre vonatkozó ajánlat közlésének 
időpontjában, valamint az azt megelőző legalább egy éve folyamatosan működteti. 
 
 (4) Az állattartó telep és halastó működtetését igazolni kell, az igazolást az üzemeltető 
kérelmére a telep fekvése szerint illetékes megyei (fővárosi) állategészségügyi és 
élelmiszerellenőrző állomás adja ki." 
 

Indokolás: Lásd a T/18110/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

6.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában a Btv. 24/A. §-át új (1) 
bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 /5. § A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a 
továbbiakban: Btv.) a következő 24/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "24/A. § (1) Magyarországon forgalomba szándékozni hozott bor forgalomba 
hozatalának feltétele a 8 Ft/l forgalomba hozatali járulék megfizetése." 
 

Indokolás: Lásd a T/18110/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

7.  Karsai Péter képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában a Btv. 24/A. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /5. § A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a 
továbbiakban: Btv.) a következő 24/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "24/A. § (1) A bor forgalombahozatali engedélye kiadásának feltétele a [8 Ft/l] 
forgalomba hozatali járulék megfizetése. Ez borminőségi kategóriánként: asztali borok 
esetében a 3 Ft/l, tájborok esetében 5 Ft/l, minőségi borok esetében 20 Ft/l, különleges 
minőségű borok esetében 50 Ft/l. Ha a forgalombahozatali engedély kiadására nem kerül sor, 
a forgalombahozatali járulékot vissza kell téríteni." 
 

Indokolás: Lásd a T/18110/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

8.  Karakas János képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában a Btv. 24/A. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /5. § A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a 
továbbiakban: Btv.) a következő 24/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "24/A. § (1) A bor forgalombahozatali engedélye kiadásának feltétele a 8 Ft/l 
forgalomba hozatali járulék megfizetése. Külföldre történő bortétel értékesítése esetén a 
befizetett forgalombahozatali járulékból 2006-ban 6 Ft/l, 2007-ben 4 Ft/l, 2008-ban 2 Ft/l a 
bormarketing keretből visszaigényelhető. Ha a forgalombahozatali engedély kiadására nem 
kerül sor, a forgalombahozatali járulékot vissza kell téríteni." 
 

Indokolás: Lásd a T/18110/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

9.  Karakas János képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában a Btv. 24/A. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /5. § A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a 
továbbiakban: Btv.) a következő 24/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "24/A. § (1) A bor forgalombahozatali engedélye kiadásának feltétele a 8 Ft/l 
forgalomba hozatali járulék megfizetése. A forgalombahozatali járulék a felhasználás 
arányában fél éves befizetési elemekre osztható. Ha a forgalombahozatali engedély kiadására 
nem kerül sor, a forgalombahozatali járulékot vissza kell téríteni." 
 

Indokolás: Lásd a T/18110/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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10.  Karsai Péter képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában a Btv. 24/A. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /5. § A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a 
továbbiakban: Btv.) a következő 24/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "(3) A forgalombahozatali járulék címén befizetett összeg [60] 90 %-át a 
Magyarországon termelt borok közösségi marketingprogramjának kidolgozására és 
végrehajtására (a továbbiakban: bormarketing) kell fordítani, beleértve az Európai Unió által 
meghirdetett bor-reklám és -marketing programok nemzeti társfinanszírozását is." 
 

Indokolás: Lásd a T/18110/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
 

11.  Karakas János képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában a Btv. 24/A. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /5. § A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a 
továbbiakban: Btv.) a következő 24/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "(3) A forgalombahozatali járulék címén befizetett összeg 60 %-át a 
[Magyarországon termelt] borok közösségi marketingprogramjának kidolgozására és 
végrehajtására (a továbbiakban: bormarketing) kell fordítani, beleértve az Európai Unió által 
meghirdetett bor-reklám és -marketing programok nemzeti társfinanszírozását is." 
 

Indokolás: Lásd a T/18110/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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12.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában a Btv. 24/A. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /5. § A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a 
továbbiakban: Btv.) a következő 24/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "(4) A forgalombahozatali járulék címén befizetett összeg 40 %-a az OBI-t illeti meg. 
Az OBI a járulékbevételt a származási bizonyítványok valóságtartalmának ellenőrzésére, [az 
500 hl feletti üzemek esetében] a forgalombahozatali engedélyezési eljárásban hatósági 
mintavételre, a forgalomba hozott borok minőség- ellenőrzésére, és tervszerű célvizsgálatokra 
köteles fordítani, kiegészítve laboratóriumi és érzékszervi vizsgálattal. Az OBI a hatósági 
mintavételre a kezdeményezéstől számított 48 órán belül biztosítja a hatósági személyt. A 
kezdeményezéstől számított 48 órán túl a mintavételezés a forgalomba hozó felelősségére 
elvégezhető. Az OBI köteles a járulékbevételből végzett ellenőrzésekről és a felhasznált 
összegről félévente, július 31-ig, illetve január 31-ig jelentést készíteni a miniszternek." 
 

Indokolás: Lásd a T/18110/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

13.  Karsai Péter képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában a Btv. 24/A. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /5. § A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a 
továbbiakban: Btv.) a következő 24/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "(4) A forgalombahozatali járulék címén befizetett összeg [40] 10 %-a az OBI-t illeti 
meg. Az OBI a járulékbevételt a származási bizonyítványok valóságtartalmának 
ellenőrzésére, az 500 hl feletti üzemek esetében a forgalombahozatali engedélyezési 
eljárásban hatósági mintavételre, a forgalomba hozott borok minőség- ellenőrzésére, és 
tervszerű célvizsgálatokra köteles fordítani, kiegészítve laboratóriumi és érzékszervi 
vizsgálattal. Az OBI köteles a járulékbevételből végzett ellenőrzésekről és a felhasznált 
összegről félévente, július 31-ig, illetve január 31-ig jelentést készíteni a miniszternek." 
 

Indokolás: Lásd a T/18110/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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14.  Karakas János képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában a Btv. 24/A. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /5. § A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a 
továbbiakban: Btv.) a következő 24/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "(4) A forgalombahozatali járulék címén befizetett összeg 40 %-a az OBI-t illeti meg. 
Az OBI a járulékbevételt a származás[i] és eredetvédelem biztosítására [bizonyítványok 
valóságtartalmának ellenőrzésére,] az 500 hl feletti [üzemek] bormennyiség esetében a 
forgalombahozatali engedélyezési eljárásban hatósági mintavételre, a forgalomba hozott 
borok minőség- ellenőrzésére, és tervszerű célvizsgálatokra köteles fordítani, kiegészítve 
laboratóriumi és érzékszervi vizsgálattal. Az OBI köteles a járulékbevételből végzett 
ellenőrzésekről és a felhasznált összegről félévente, július 31-ig, illetve január 31-ig jelentést 
készíteni a miniszternek." 
 

Indokolás: Lásd a T/18110/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

15.  Karakas János képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában a Btv. 24/A. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /5. § A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a 
továbbiakban: Btv.) a következő 24/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "(4) A forgalombahozatali járulék címén befizetett összeg 40 %-a az OBI-t illeti meg. 
Az OBI a járulékbevételt a származási bizonyítványok valóságtartalmának ellenőrzésére, az 
500 hl feletti [üzemek] bormennyiség esetében a forgalombahozatali engedélyezési eljárásban 
hatósági mintavételre, a forgalomba hozott borok minőség- ellenőrzésére, és tervszerű 
célvizsgálatokra köteles fordítani, kiegészítve laboratóriumi és érzékszervi vizsgálattal. Az 
OBI köteles a járulékbevételből végzett ellenőrzésekről és a felhasznált összegről félévente, 
július 31-ig, illetve január 31-ig jelentést készíteni a miniszternek." 
 

Indokolás: Lásd a T/18110/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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16.  Kékkői Zoltán képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában a Btv. 24/A. § (3)-(4) 

bekezdésének a következő módosítását és a § új (5) bekezdéssel történő kiegészítését 
javasolja: 
 
 /5. § A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a 
továbbiakban: Btv.) a következő 24/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "(3) A forgalombahozatali járulék címén befizetett összeg [60] 55 %-át a 
Magyarországon termelt borok közösségi marketingprogramjának kidolgozására és 
végrehajtására (a továbbiakban: bormarketing) kell fordítani, beleértve az Európai Unió által 
meghirdetett bor-reklám és -marketing programok nemzeti társfinanszírozását is.  
 
 (4) A forgalombahozatali járulék címén befizetett összeg [40] 35 %-a az OBI-t illeti 
meg. Az OBI a járulékbevételt a származási bizonyítványok valóságtartalmának 
ellenőrzésére, az 500 hl feletti üzemek esetében a forgalombahozatali engedélyezési 
eljárásban hatósági mintavételre, a forgalomba hozott borok minőség- ellenőrzésére, és 
tervszerű célvizsgálatokra köteles fordítani, kiegészítve laboratóriumi és érzékszervi 
vizsgálattal. Az OBI köteles a járulékbevételből végzett ellenőrzésekről és a felhasznált 
összegről félévente, július 31-ig, illetve január 31-ig jelentést készíteni a miniszternek. 
 
 (5) A forgalombahozatali járulék címén befizetett összeg 10 §-a a Hegyközségek 
Nemzeti Tanácsát illeti meg működési célú támogatásokra, kiadásokra." 
 

Indokolás: Lásd a T/18110/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

17.  Karakas János képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában a Btv. 24/A. §-át új (5) 
bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 /5. § A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a 
továbbiakban: Btv.) a következő 24/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "(5) Must, bor és egyéb borászati termék tovább feldolgozás céljából külföldre vagy 
közfogyasztásra csak akkor hozható forgalomba, ha azt tételenként az OBI, vagy külön 
jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő szervezet e törvény, valamint 
végrehajtási rendelete alapján kémiailag és érzékszervileg előzetesen megvizsgálta, minőségét 
megállapította, és megfelelőnek minősítette. Az OBI a minősítés alapján határoz a forgalomba 
hozatali engedély kiadásáról. Az OBI a határozatát a bor származási bizonyítványát kiadó 
hegyközséggel is közli." 
 

T/18110/12. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 22. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
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Indokolás: Lásd a T/18110/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

18.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában a Btv. 24/A. §-ának a 
következő módosítását, valamint a §-ban a Btv.-nek új 24/B §-sal történő kiegészítését 
javasolja: 
 
 /5. § A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a 
továbbiakban: Btv.) a következő 24/A. § és 24/B. §-sal egészül ki:/ 
 
 "24/A. § (1) A bor forgalombahozatali engedélye kiadásának feltétele a 8 Ft/l, 
külföldre történő értékesítés esetén 2006. január 1-től 2007. december 31-ig a 3 Ft/l, 2008. 
január 1-től a 8 Ft/l forgalomba hozatali járulék megfizetése. Ha a forgalombahozatali 
engedély kiadására nem kerül sor, a forgalombahozatali járulékot vissza kell téríteni. 
 
 (2) A járulék a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezeten belül a 
bormarketing és minőség-ellenőrzés célját szolgáló előirányzat bevétele. A 
forgalombahozatali járulék adók módjára behajtható köztartozás.  
 
 (3) A forgalombahozatali járulék címén befizetett összeg 60 %-át a Magyarországon 
termelt borok közösségi marketingprogramjának kidolgozására és végrehajtására (a 
továbbiakban: bormarketing) kell fordítani, beleértve az Európai Unió által meghirdetett bor-
reklám és -marketing programok nemzeti társfinanszírozását is.  
 
 (4) A forgalombahozatali járulék címén befizetett összeg 40 %-a az OBI-t illeti meg. 
Az OBI a járulékbevételt a származási bizonyítványok valóságtartalmának ellenőrzésére, az 
500 hl feletti üzemek esetében a forgalombahozatali engedélyezési eljárásban hatósági 
mintavételre, a forgalomba hozott borok minőség- ellenőrzésére, és tervszerű célvizsgálatokra 
köteles fordítani, kiegészítve laboratóriumi és érzékszervi vizsgálattal. Az OBI köteles a 
járulékbevételből végzett ellenőrzésekről és a felhasznált összegről félévente, július 31-ig, 
illetve január 31-ig jelentést készíteni a miniszternek. 
 
 (5) A forgalombahozatali járulék megfizetésének, visszatérítésének, kezelésének és 
felhasználásának részletes szabályait miniszteri rendelet határozza meg. 
 
 24/B. § (1) A járulékfizetési kötelezettség a közfogyasztásra és a továbbfeldolgozásra 
ténylegesen forgalomba hozott minden tételre kiterjed.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/18110/22. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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19.  Karakas János képviselő a törvényjavaslat 6. §-ában a Btv. 51. § (2) 

bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /6. § A Btv. 51. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) A minőségvédelmi bírság mértéke – a kifogásolt tétel mennyiségétől, 
minőségétől, a hiba súlyától függően – legalább [húszezer] ötvenezer forint, legfeljebb a 
borászati termék literenként háromezer forinttal számított összege erejéig terjedhet. A 
minőségvédelmi bírság a 48. § (2) bekezdésében, valamint a 49. § (1) bekezdésében 
meghatározott jogkövetkezményekkel együtt is kiszabható." 
 

Indokolás: Lásd a T/18110/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

20.  A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 8. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "8. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2006. január 1-jén lép 
hatályba; az ezt megelőzően, az Fkbt. 9/D. § (1) bekezdése alapján benyújtott kérelmeket a 
kérelem benyújtásakor hatályos rendelkezések szerint kell elbírálni; a 2005. december 31-ig 
az Ámt. 25/A. §-a alapján meghirdetett árveréseket az árverés meghirdetésekor hatályos 
rendelkezések szerint kell lefolytatni." 
 

Indokolás: Lásd a T/18110/24. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 

21.  A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 8. § (3) bekezdése a) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /(3) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
 "a) az Fkbt. 7/A. § (3) bekezdése; az Fkbt. 7/A. § (4) bekezdéséből „(3) bekezdés 
szerinti” szövegrész;" 
 

Indokolás: Lásd a T/18110/23. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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22.  Karakas János képviselő a törvényjavaslat 8. § (3) bekezdését új d) ponttal 
javasolja kiegészíteni: 
 
 /8. § (3) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
 "d) a szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló 2004. évi. XVIII. törvény 25. § (4) 
bekezdése hatályát veszti." 
 

T/18110/12. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 17. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18110/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. november 23. 
 
 
 

Dr. Magda Sándor s.k., 
a Mezőgazdasági 
 bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
 
 


