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a j á n l á s a 
 

a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény, valamint a szőlőtermesztésről és 
a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény  
módosításáról szóló T/3894. számú törvényjavaslat 

 

r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 

 

 
Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –

megvitatta a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény, valamint a szőlőtermesztésről és a 
borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosításáról szóló, T/3894. számon 

beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/3894/3-13. számú módosító 

javaslatokat. 
 
Az ajánlásban használt rövidítések: 
Htv.:  a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. 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. 
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 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. 

 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. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a Htv. 1. §-ának a következő 

módosítását javasolja: 
 

/1. § A hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

 
„1. § Ez a törvény szabályozza a hegyközségek, a hegyközségi tanácsok, a borvidéki 

régiók és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban együtt: hegyközségi szervezetek) 
megalakítását, szervezeti változását, megszűnését, önkormányzatuk szervezetét, működését, 
közcélú feladataikat, valamint az azok ellátásához szükséges jogosítványaikat.” 
 

Indokolás: Lásd a T/3894/13. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

2. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 2. §-ában a Htv. 2. §-ának a következő 

módosítását javasolja: 

/2. § A Htv. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

 
„2. § A törvény személyi hatálya a szőlészeti és borászati termelő, illetve felvásárló és 

forgalmazó tevékenységet folytató természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiség 
nélküli gazdasági társaságokra terjed ki.” 
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Indokolás: Lásd a T/3894/5. sz. módosító javaslat 

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

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

 
 
 

3. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 11. § (4) bekezdésében a Htv. 17. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/(4) A Htv. 17. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(4) A hegybírót pályázat alapján a választmány jelöli, [illetve ennek hiányában] és a 

közgyűlés választja meg. Választmány hiányában a jelölés is a közgyűlést illeti meg. Hegybíró 
csak olyan büntetlen előéletű személy lehet, aki legalább középfokú szőlészeti és borászati 
szakképzettséggel rendelkezik, valamint a közigazgatási alapvizsgát letette, vagy vállalja, 
hogy megválasztása esetén e vizsgát a hegyközség által meghatározott határidőn – de 
megválasztásától számított legkésőbb egy éven – belül leteszi. A határidő elmulasztása vagy 
sikertelen vizsga esetén a hegybíró munkaviszonya megszűnik.” 
 

Indokolás: Lásd a T/3894/11. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

4. Font Sándor képviselő a törvényjavaslatot 21. §-ában a Htv. 32. §-át új (4) 
bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 

„A Htv. 32. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) A hasonló hagyományokkal és természeti adottságokkal rendelkező vagy 

egymással földrajzilag egységet képező borvidékek önkéntes társulással borvidéki régiót 
alakíthatnak.”  
 

Indokolás: Lásd a T/3894/12. sz. 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 

 
 
 

5. Czerván György képviselő a törvényjavaslatot új 22/A. §-sal – a Htv. 35. § (1) 
bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni: 
 

„35. § (1) A hegyközségek országos szervezete a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a 
továbbiakban: nemzeti tanács), amely a hegyközségi tanácsok egy-egy képviselőjéből áll, és 
a főtitkárral egészül ki. A hegyközségi tanácsok képviselői az általuk képviselt borvidék 
szőlőterületének figyelembe vételével 2000 ha-ként 1-1 plusz szavazattal rendelkeznek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/3894/3. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

6. Font Sándor képviselő a törvényjavaslatot új 22. §-sal – a Htv. 35. § (1) 
bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni: 
 

„35. § (1) A hegyközségek országos szervezete a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a 
továbbiakban: nemzeti tanács), amely a hegyközségi tanácsok egy-egy képviselőjéből áll, és 
a főtitkárral egészül ki. A hegyközségi tanácsok képviselői az általuk képviselt borvidék 
szőlőterületének figyelembevételével 500 ha-anként 1-1 szavazattal rendelkezzenek.” 

 
Indokolás: Lásd a T/3894/6. sz. módosító javaslat 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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7. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 25. §-ában a Htv. 45/A. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/25. § A Htv. a következő 45/A. §-sal egészül ki:/ 
 
„45/A. § (1) Aki a szőlő, must vagy bor származási bizonyítványát, vagy 

jogszabályban meghatározott, a hegybíró által kiadandó más igazolását nem a jogszabályban 
meghatározott határidőig kérelmezi, az okiratokat csak 5000–[5]100 000 forintig terjedő 
mulasztási bírság megfizetésével kaphatja meg. A hegybíró a bírság kiszabása során 
figyelembe veszi a késedelem időtartamát, az ügyfél késedelembe esésének gyakoriságát, 
továbbá származási bizonyítvány esetén a kérelemben foglalt szőlő, illetve bor értékét. 
 

Indokolás: Lásd a T/3894/10. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

8. Font Sándor a törvényjavaslat 28. § (2) bekezdésében a Htv. 53. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/(2) A Htv. 53. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 
jelenlegi (3)–(5) bekezdés számozása (4)–(6) bekezdésre változik./ 

 
„(3) A hegyközségi járulékot minden év [január]  május 31. napjáig a közgyűlés 

határozza meg. A kivetett járulékot és annak esedékességét a taggal írásban, a határozat reá 
vonatkozó részének kézbesítésével kell közölni. A hegyközségi járulékot termelő esetén 
termőültetvényeinek területe és a szőlő- vagy bortermés mennyisége, illetve szőlőterületének 
aranykorona értéke alapján, az önkéntes tag esetén a termés mennyisége, felvásárló esetén a 
felvásárolt szőlő, must vagy bor mennyisége alapján kell meghatározni, de az nem lehet 
kevesebb, mint a hegyközségi tanács által megállapított járulékminimum.” 
 

Indokolás: Lásd a T/3894/4. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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9. Dr. Horváth János képviselő a törvényjavaslatot új 32. §-sal javasolja 

kiegészíteni: 
 

„32. § (1) A szőlőkultúra gazdasági potenciáljában számottevő e gyümölcsnek aszalt 
formában - mazsola - történő értékesítése. A lehetőség minél teljesebb megvalósítása érdekében 
szükséges a magvatlan szőlőfajták szaporítása, amit fokozottan jövedelmezővé tesznek a 
Magyarországon meglévő természeti adottságok. E szándékot országos programmá nyilvánítja 
a törvényhozás. 

(2) Feladata a kormánynak, elsődleges hatáskörrel a Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztériumnak, hogy az itt megjelölt cél megvalósítása érdekében 
készüljön országos felmérés azokról a helyekről, ahol máris terem magvatlan szőlő. E 
leltár ugyancsak tartalmazza a szőlőfajták megnevezését és a termett mennyiséget. 

 
(3) A kormányzati feladatok kiterjednek a tudományos, oktatási, társadalmi és 

önkormányzati szerepvállalás ösztönzésén túlmenően, a feldolgozóipari munkák alakítására, 
valamint a kereskedelmi folyamatok dolgaira." 

 
 

A Mezőgazdasági bizottság - mint első helyen kijelölt bizottság - döntése szerint a 
módosító javaslat a Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel nem házszabályszerű. 

 
Indokolás: Lásd a T/3894/7. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
 
 

10. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 34. §-ában a Btv. új 43/C. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/34. § A Btv. 43. §-a a következő 43/C. §-sal egészül ki:/ 
 
„43/C. § (1) Azt a személyt, aki szőlőültetvényt engedély nélkül vagy engedélytől 

eltérően telepített, vagy engedély nélkül vágott ki (a továbbiakban: mulasztó), a 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv [5]100 000 forintig terjedő mulasztási 
bírság megfizetésére kötelezi.” 
 

Indokolás: Lásd a T/3894/9. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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11. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 39. § (6) bekezdésének a következő 

módosítását javasolja: 
 

„(6) Amennyiben a mulasztó az (1) bekezdés szerinti kötelezettségét határidőben nem 
teljesíti, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv [5]100 000 forintig terjedő 
mulasztási bírságot szab ki. A mulasztási bírság kiszabása során figyelembe kell venni az 
engedély nélkül végzett művelettel érintett terület nagyságát, valamint a kérelmező által 
engedély nélkül végzett műveletek gyakoriságát. A kiszabott mulasztási bírság hetven 
százaléka a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv ellenőrzésekhez kapcsolódó 
kiadásainak fedezetére használandó fel, harminc százaléka a központi költségvetést illeti meg. 
A mulasztási bírság adók módjára behajtandó köztartozás.” 
 

Indokolás: Lásd a T/3894/8. sz. 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, 2007. október 31. 
 
 
 
 
 

Font Sándor s.k., 
a Mezőgazdasági 
bizottság elnöke 

 


