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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/18110/26-33. számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
 
 Az ajánlásban használt rövidítés: 
 Ámt.: a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti 
szabályokról szóló 1992. évi II. törvény 
 Btv.: a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 
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1.  Dr. Kis Zoltán képviselő – kapcsolódva Kékkői Zoltán képviselő T/18110/16. 

számú módosító indítványához (T/18110/25. számú ajánlás 2. pontja) – a törvényjavaslat 1. §-
ában az Ámt. 25/A. § (1)-(2) bekezdéseinek a következő módosítását, valamint új (2)-(3) 
bekezdésekkel történő kiegészítését 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] A jogutód nélkül megszűnt, illetve felszámolás, végelszámolás 
alatt álló szövetkezet után marad fel nem osztott termőföldvagyont, a védett, illetőleg 
védelemre tervezett természeti területeknek nem minősülő maradvány termőföldeket [e 
törvény erejénél fogva a Magyar Állam tulajdonába és az NFA tulajdonosi 
joggyakorlása alá kerülnek.] az FM hivatal árverésen értékesíti. Az árverésen a (2) 
bekezdésben megjelölt személyeken kívül csak azok vehetnek részt, akik a termőföldről szóló 
1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.) 10. §-a szerint elővásárlásra jogosultak. Az 
árverés lefolytatására a bírósági végrehajtásról szóló törvény ingatlan árverésre vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy azonos összegű ajánlatok esetén a Tft. 
10. § (2) bekezdés szerinti sorrendben előbb szereplő vételi ajánlatát kell elfogadni, és csak 
azokat követően lehet a (2) bekezdés szerinti személyek ajánlatát elfogadni. Az árverésen 
befolyt vételárat – az árveréssel kapcsolatos költségek levonása után – a szövetkezetben 
részarány-tulajdonra jogosultak között, tulajdoni hányaduk arányában kell felosztani.
 
 (2) Az (1) bekezdés szerinti árverésen jogosultak részt venni az árverésre kerülő 
ingatlanok 20 km-es körzetében fekvő ingatlanra vonatkozóan, a földrendező és a földkiadó 
bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 9/D. §-a (1) bekezdése alapján részarány-tulajdonra 
jogosult személyek. 
 
 (3) Ha az (1) bekezdés szerinti árverésen az arra jogosult személy nem tett vételi 
ajánlatot, vagy egyébként az árverés nem járt sikerrel, az érintett földek e törvény erejénél 
fogva a Magyar Állam tulajdonába és az NFA tulajdonosi joggyakorlása alá kerülnek. 
 
 [(2)] (4) A szövetkezet jogutód nélküli megszűnése esetén, ha a földterület a (2) 
bekezdés alapján a Magyar Állam tulajdonába kerül, azokat, akik a szövetkezetben részarány-
tulajdonra jogosultak voltak, [azokat] az állami tulajdonba került maradvány termőföldek 
után – a [(3)] (5) bekezdésben meghatározott számítás szerint – 4000 Ft/AK értékben 
kártalanítás illeti meg, melyről az FM hivatal határoz. 
 
 [(3)] (5) 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 Ft/AK értékű kártalanítás 
kiszámításánál az AK érték (a hányados nevezője) a kártalanítási alap és részarány-tulajdonos 
tulajdoni hányadának szorzatával kapott AK érték. 
 
 [(4)] (6) 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." 
 

Megjegyzés: Az ajánlásban a jelölést pontosítottuk. 
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Indokolás: Lásd a T/18110/26. 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

 
 
 

2.  Demeter Ervin és Kékkői Zoltán képviselő – kapcsolódva Kékkői Zoltán 
képviselő T/18110/19. számú módosító indítványához (T/18110/25. számú ajánlás 16. pontja) 
– a törvényjavaslat 5. §-ában a Btv. 24/A. § (1)-(2) bekezdéseinek 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 forgalomba[hozatali engedélye kiadásának feltétele a] hozását 
követően 8 Ft/l forgal[o]mi[ba hozatali] járulékot kell megfizet[ése]ni. [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 
forgal[o]m[bahozatal]i járulék, adók módjára behajtható köztartozás." 
 

T/18110/29., /30., /31. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4., 7., 8. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18110/32. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

3.  Demeter Ervin és Kékkői Zoltán képviselő – kapcsolódva Kékkői Zoltán 
képviselő T/18110/19. számú módosító indítványához (T/18110/25. számú ajánlás 16. pontja) 
– a törvényjavaslat 5. §-ában a Btv. 24/A. § (2) 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:/ 
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 "(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." 
 

Indokolás: Lásd a T/18110/27. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

4.  Demeter Ervin és Kékkői Zoltán képviselő – kapcsolódva Kékkői Zoltán 
képviselő T/18110/19. számú módosító indítványához (T/18110/25. számú ajánlás 16. pontja) 
– 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 forgal[o]m[bahozatal]i járulék címén befizetett összegből [60 %-át] 
literenként 5 Ft-ot 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]." 
 

T/18110/29., /30., /32. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 7., 8. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18110/31. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

5.  Demeter Ervin és Kékkői Zoltán képviselő – kapcsolódva Kékkői Zoltán 
képviselő T/18110/19. számú módosító indítványához (T/18110/25. számú ajánlás 16. pontja) 
– a törvényjavaslat 5. §-ában a Btv. 24/A. § (3)-(4) bekezdéseinek 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:/ 
 
 
 



-  5  - 

 
 
 "(3) A forgalombahozatali járulék címén befizetett összeg [60] 63 %-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] 37 %-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/18110/28. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

6.  Kékkői Zoltán képviselő – kapcsolódva saját T/18110/19. számú módosító 
indítványához (T/18110/25. számú ajánlás 16. pontja) – 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] 40 %-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] 30 %-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 30 %-a a Hegyközségek 
Nemzeti Tanácsát illeti meg működési célú támogatásokra, kiadásokra." 
 

Indokolás: Lásd a T/18110/33. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

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

 
 
 

7.  Demeter Ervin és Kékkői Zoltán képviselő – kapcsolódva Kékkői Zoltán 
képviselő T/18110/19. számú módosító indítványához (T/18110/25. számú ajánlás 16. pontja) 
– 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 forgal[o]m[bahozatal]i járulék címén befizetett összegből [40 %-a az OBI-t 
illeti meg. Az OBI a járulékbevételt] literenként 3 Ft-ot a származási bizonyítványok 
valóságtartalmának- [ellenőrzésére, az 500 hl feletti üzemek esetében a 
forgalombahozatali engedélyezési eljárásban hatósági mintavételre,] és a forgalomba 
hozott borok minőség[-]ének ellenőrzésére[, és tervszerű célvizsgálatokra] k[öt]ell[es] 
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]." 
 

T/18110/29., /31., /32. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 4., 8. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18110/30. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

8.  Demeter Ervin és Kékkői Zoltán képviselő – kapcsolódva Kékkői Zoltán 
képviselő T/18110/19. számú módosító indítványához (T/18110/25. számú ajánlás 16. pontja) 
– a törvényjavaslat 5. §-ában a Btv. 24/A. § (5) 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:/ 
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 "(5) A forgal[o]m[bahozatal]i járulék megfizetésének, [visszatérítésének,] 
kezelésének és felhasználásának részletes szabályait miniszteri rendelet határozza meg." 
 

T/18110/30., /31., /32. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 4., 7. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18110/29. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. november 30. 
 
 
 
 

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

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 
 
 
 
 


