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(Együtt kezelendő a T/18110/25. sz. és T/18110/34. sz. kiegészítő ajánlással.) 
 
 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –
megvitatta az egyes agrárágazati törvények módosításáról szóló, T/18110. számon 
beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/18110/35-38. számú bizottsági 
módosító javaslatokat. 
 
 
 Az ajánlásban használt rövidítés: 
 Btv.: a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 
 
 
 A Gazdasági bizottság – feladatkörét érintő módosító javaslat hiányában – nem vette 
napirendjére az indítványok megtárgyalását. 
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1.  A Mezőgazdasági bizottság 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) Mustot, bort és egyéb borászati terméket közfogyasztásra forgalomba 
hozni, vagy tovább-feldolgozás céljából külföldre vinni csak akkor lehet, 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 kiadja az 
engedélyt, amely – a kérelemtől függően – vagy belföldi, vagy Magyarországon kívül az 
Európai Unió valamely tagállamában történő forgalombahozatalra jogosít. Az OBI a 
határozatot a bor származási bizonyítványát kiadó hegyközséggel is közli." 
 

Indokolás: Lásd a T/18110/36. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

2.  A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 5. §-ában a Btv. 24/A. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását, valamint a §-t új (2) 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:/ 
 
 "24/A. § (1) A bor belföldi forgalombahozatali engedélye kiadásának feltétele a 8 Ft/l 
forgalomba hozatali járulék megfizetése. Ha a forgalombahozatali engedély kiadására nem 
kerül sor, a [forgalombahozatali] járulékot vissza kell téríteni. Az Európai Unió tagállamából 
vagy harmadik országból behozott, vagy belföldi forgalombahozatalra nem Magyarországon 
engedélyeztetett bor után a járulékot a magyarországi forgalmazónak kell megfizetnie. Az 
évente 80 hektoliternél nem nagyobb mennyiségben bort forgalmazó magyarországi üzem a 
járulékot negyedéves részletekben fizetheti meg.
 
 (2) A forgalmazót, ha nem tudja igazolni a járulék megfizetését, illetve azt, aki nem 
belföldi forgalmazásra kiadott engedély alapján a bort belföldön hozza forgalomba – azon 
kívül, hogy a járulékot behajtják rajta –, a járulékkal azonos, de legkevesebb ötvenezer forint 
összegű minőségvédelmi bírsággal kell sújtani. Akinek járuléktartozása van, 
forgalombahozatali engedélyt nem kaphat." 
 

Indokolás: Lásd a T/18110/38. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
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3.  A Mezőgazdasági bizottság 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 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. Az OBI a minőségvédelmi bírság kiszabása 
helyett az ügyet jövedéki eljárás lefolytatására átteszi az illetékes vámhatósághoz, ha a 
vizsgálat során azt állapítja meg, hogy a termék nem minősül a jövedéki adóról és a jövedéki 
termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény szerinti 
szőlőbornak." 
 

Indokolás: Lásd a T/18110/37. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

4.  A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 8. § (3) bekezdése c) pontjának az 
elhagyását javasolja: 
 
 "(3) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti: 
 
 a) az Fkbt. 7/A. § (3) bekezdése; 
 
 b) a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 
módosításáról szóló 2001. évi CXVIII. törvény 2. § (1) bekezdése, 7. § (2) bekezdés b)-c) 
pontjai[; 
 
 c) a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának bevezetéséhez 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi LXXXVII. törvény 1. § (4) 
bekezdése]." 
 

Indokolás: Lásd a T/18110/35. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 Budapest, 2005. december 6. 
 
 

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