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Bizottsági módosító javaslat

Dr. StiRli Katalin asszony részére
az Országgyűlés elnöke

helyáen

Tisztelt Elnök Asszony t

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése, valamint 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a
szr lőtCrmeSztésrőf és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény és a
lxegyközségekröl szóló 1994. évi t1II. törvény módosításáról szóló T19368. számú
tör éttyja~Iiora következd

bizottsági módosító javaslato t

terjesztjük elás:

1 . A t ér;ty aa .?siat 2. §-árrab módosítását javasaijuk az alábbiak szerint :

A B : 2. §-a lzolyébe a ~ecő rvtrde z S ldp
2, § E törvény és e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek

vonatkozásában:
I. Mzikertá sző/o"_- az a bbrsaálá~, t beetetett Szőlőterület, amely az xfIQQ

négyzetmert tiexn haladja meg .
2 J.ea- ara szöly": az 1 £? négyzetmétcrrzé2 rtagyiibb terüietü borszőlővel beültetett

szőlőültetvény .
3 terraar hely.• ökológiai szempontból miritett, egyltncretx k7irtilhataresit terület ,

amelyet a botszöló tetmőbelyi kataszterében tartanak nyilván (a torvábbriakban: termöheiyi
kAtAstP,r

4_ borvidék: olyan terxnóhelyek összessége, amely több település közigazgatás i
texiile ére k rtlrien _hasam éghajlati, domborzati, tahljtans adottságukkal, }et`lemzö
f,.ajtaösszetételti és művelésű ültetvényekkel, sajátos szőlő- és bortermelési hagyományokkal
rendelkezik, és elyr51 sajátos jellegíj boszati termékek származnak; borvrtféklae olyan
település sorolható, amelynek a sz óló ter helyi kataszterében nyilv~ott területe a
település Őszes .meaŐ+gazr gilag baszpositott tcri etének 796-át eldri(,j' vagy olyan
település, illetve fnváxosi vagy megyei jogú várost kerület, amelynek. területén boraszati
üzeni működik,
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5. borvidéki dűlő: borvidéki településen belül pontosan körülhatárolt,
mikroökolvgiájában egységes termőhely, amelynek adottságai a bor karakterére jelentős
hatással vannak .

6. borszőlőfajta: olyan szőlőfajta, amelyet borkészítés céljára osztályba soroltak.
7. szőlőfajták osztályba sorolása : a borsző lőfajták e törvény felhatalmazása alapján

kiadott rendeletben engedélyezett vagy ideiglenesen engedélyezett kategóriába sorolása.
8. törzsszőlő: a szaporítóanyag-tern3.elés céljából létesített, termőre fordulás után

prebázis állomány, központi és üzemi törzsültetvény kategóriában a növénytermesztési
hatóság által — a szaporítóanyagokra vonatkozó jogszabályok szerint — elismert borszőlő .

9. kísérleti szőlő: az osztályba sorolást megalapozó vizsgálat vagy a sz őlőtermesztés
fejlesztése céljából telepített borszölcíj "ültetvény .

10. telepítés: a földterület beültetése borszőlővel, ideértve a terület előkészítését, az
ültetvény ápolását az ültetvény termőre fordulásáig, illetve a tánnrendszer létesítését is .

11. pótlás: a borsző lő[ jültetvény hiányzó t őkéi helyének beültetése, ideértve a
döntést és a bujtást is.

12. kivágás: a borszőlő[ ]ültetvény felszámolása, amelynek során a tőkéket és a
támrendszert a földterületről eltávolítják .

13. YINGIS: a szőlőágazati kataszterek közösségi szabályozásnak megfelelő
térinformatikai rendszere, amely a kivágási[-], szerkezetátalakítási és -átállítási támogatások
kifxzetesónek, valamint az oltalom alatt álló földrajzi jelzést, illetve az oltalom alatt álló
eredetmegjelölést viselő borok termőhelyei földrajzi lehatárolásának térképi ellenőrzést
alapja.

14. bardszatr üzem: borászati termékek előállítására, kiszerelésére és tárolására
vonatkozó működési engedéllyel rendelkező üzem.

15. borászati termék: a borpiac közös szervezésértőt, az I49317999/BEK, az
178212003TEK, az 129012005/EK és a 312008T1.K. rendelet módosításáról., valamint a
2392T86/EGK és az 149311999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szőlői, 2(7[35. április
29-i 479/2008/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 47912008TEK rendelet) Ifi.
mellékletében szereplő szőlészeti és borászati termékek, továbbá a friss borsző lő , a töppedt
borszőlő és az aszúsodott borsző lő .''

2 . A törvényjavaslat 3 . §-ának módosítását javasoljuk az alábbiak szerint :

»3- §

A Btv. 3 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (I) A borszőlő termőhelyi katasztere a termőliefyelc egységes nyílvántartási

rendszere, amely borszőlő termesztésére való alkalmasság szempontjából ökológiailag
minősített, osztályozott és lehatárolt határrészek nyilvántartása külterületi átnézeti
térképeken és adatlapokon. A térképeken a kőrnyezetri tényezők alapján ércékeit területeket
(ökotópok) be kell határolni, és azonosító kódszámmal, valamint osztályjelöléssel kel l
ellátni.

(2) A borszőlő termőhelyi kataszterét e törvény felhatalmazása alapján kiadott
rendeletben icrfetőit szerv vezeti (a továbbiakban: termőhelyi katasztert vezető szerv) .

(3) A termőhelyi kataszterbe sorolás, a kataszteri osztály módosítás, vagy a
kataszterből vaki törlés iránti kérelmet a termőhely szerint illetékes hegy-község
hegybírójához kell benyújtani . A hegybíró a kérelmet véleményével továbbítja a term őhelyi
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katasztert vezető szervnek. A termőhelyi katasztert vezető szerv Új' kataszteri besorolaásröl ,
mödositásröl vagy törlésről az e törvény felhatalmazása alapján lci.adott rendeletben
meghatározott szakértő szakvéleménye alapján hoz döntést .

(4) A (3) bekezdés szerinti döntést nyilvánosan közzé kell tenni a term őhely szerinti
települési önkormányzat hirdetötáblájún, lianiapján vagy a helyi lapban .

(5) Ik a települési önkormányzat helyi építési szabályzata a termőhelyi kataszteriben
nyilvántartott területet érinti, a települési önkormányzat indokolt esetben a (3) bekezdésben
meghatározott eljárásban kezdeményezheti a term őhelyi kataszter módosítását, vagy a
kataszterből történő törlést.

(6) Termőhelyi kataszterbe sorolás kezdeményezéséről a termőhelyi katasztert vezető
szerv a termőhely szerinti teleprési önkormányzat jcgyzQjét értesíti. A jegyző a
kezdeményezést a telepillési önkormányzat hirdetőtábláján, honlapján vagy a helyi lapban
nyilvánosan k szzéCeszi ,

(3) Borszöi4t lültetvényt telepíteni csak term őhelyi kataszterbe sorolt területen
lelte-t: "

3 . A. törvénnyjarvaslat 4.3-ának módosítását javasoljuk az alábbiak szerint

A 33f-s . 4. 3-ának (2) bekezdése helyébe a kcivetkez4 rendelkezés lép, valnt a 3
következő<3) bekezcléssel egészül ki :

(2) A termőhelyi kataszterbe ~la területeken gyümölcsös — a esemegeszölsi_[
,telepítést klbféa e , erdő, halastó és nádas ~Mai ágra t változtatás, valamint a
muvelés elől történő kivétel csak az illetékes hegyközség hozzajáxulásával lehetséges . Erdő
telepltésébez 0,5 Iga-nál nem kisebb területen, az Ingatlan határától legalább 10 méteres
védősáv iegta sóval, gyümölcsös telepítéséhez 4,5 ha-x á i nem kisebb területen, az
ingatlan határától legalább 5 m-es védősáv megtartásával adható hozzájárulás.

(3) Amennyiben a hegybíró megállapítja, hogy a hegyközség hozzájéaelása nélkül
került sor a termőhelyi kataszterbe sorolt területen erdő telepítésére vagy halastó, nádas
i ,esitésére, kezdeményezi az arra jogosult szervnél az eredeti állapot 4yreállitásár k
elrendelését. "

4 . A törvényjavaslat K . §-ának módosítását javasoljuk az alábbiak. sönt:

»g- §

A Btv. 1Q, 3-a- helyébe a következi rendelkezés lép .
10. § (l) Magyari rszágbn az 1996. május 1 . és 2004. április 30. kő-e:őt-t engedéllyel

végzett ültetvénykivágások alapján újralelepitési jog, ált fenn. A kivágási engedéllyel
rendelkező éjratelepftési jogát 2010. július 31-ig l asz lbatja fel . Az ezen időszak alatt fel
nem használt újratelepítési jogok a telepütési jogtartalékba kerülnek. A telepítési
jogáartal . -óil a mezélgazt ;g1 és vidékfejlesztésitámogatási szerv i 2ylv letart st vezet:

(2) 2004 . május 1-je után engedéllyel végzett ültetvénykivágás alapján újra.telepitési
jogát zeiző és lnYSgáaz engedéllyel rendelkező sz éJy újxatelepirési jogát a kivágasSél
számított nyolcadik borpiaci év (augusztus tH_július 31.) végéig jogosult felhassnélni A z
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ezen időszak alatt fel nem használt újratelepítési jogok a telepítési jogtartalékba kerülnek.
Az újratelepítési jogra, az új telepítési jogra, valamint a telepítési jogtartalékra vonatkoz ó
részletes szabályokat az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendelet határozza meg .

(3) A (2) bekezdésben meghatározott újratelepítési jogok nyilvántartásában szerepl ő
újratelepítési jog fajtakísérleti célra térítés nélkül adható ."

5. A törvényjavaslat 11 . §-ának módosítását javasoljuk az alábbiak szerint :

„11. §

A Btv. a következő IUA. fejezettel és I3/A[-]=13/C. §-okkal egészül ki :
IIItl_ Fejezet

BQRÁSZATI TERMÉKEK EREDETMEGJELÖLÉSEI ÉS FÖLDRAJZI JELZÉSEI

13/A. §

(1) A. 479/2008/EK rendelet alapján oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező
bort az ott meghatározott feltételek mellett lehet készíteni, amennyiben :

a) meghatározott termőhelyen fekvő, legfeljebb 120 hliha seprős újbor hozamú
szőlőültetvény terméséből készítik,

bJ természetes alkoholtartalma nem kisebb 8 térfogatszázaléknál ('Yo vol).
(2} A 4791Z00$

	

rendelet alapján olfaiam alatt álld erecleúnegjelőtéssel rendelkező
bort az ott meghatározott feltételek mellett lehet készíteni, amennyiben:

a) meghatározott termőhelyen fekvő, legfeljebb 100 hl/ha seprős újbor hozamú
szőlőültetvény ferxn .éséhői készítik,

b) természetes alkoholtartalma nem kisebb 9 térfogatszázaléknál (% vo» ,
q összes savtartalma, (borkősavban kifejezve) nem kisebb minit 3,50 gr

	

EC' r :
(3) A védett eredetű bor (vagy a Districtas iizmgazicus Cantroílatus, vagy a földxajzá ,

névvel a D IiC)- kifejezéssel — mint az ottat4rri alatt átló eredetmegjeedtis el egyenértékű
kifejezéssel — csak az a bor jelölhetd ,

a1` amelyet 20 . augusztus 1-je eMtt védett eredetű borként jelöltek, vagy
b) amely tciiuékleírással rendelkezik.

Dritő vagy település neve asz az a a om alatt állá er etrr felöléssel együtt
szerepelhet a címkén.

( 5 ) A tájbor k i f e j e z é s s e l -- mint a altat= a l a t t áll ó. földrajzi jelzéssd egyenértékű
kifejezéssel — az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező boyt jelölhető.

{táj A minőségi bor kifejezés' — mint al, oltalom alatt álló er~negeöléssel
egyenérték:ü kifejezéssel — a terméldeíarásnaik a 479/200B/EIC rendelet 46. eikke szerinti
nyitvárntarstástiErari történő közzétételét követien kezdődő' sz -etból származó bor n~
jelölhető.

(7) A termékleírásnak a 479/2008/EK rendelet 46. cikke szerinti nyilvántartásban
történő közzétételét követően az vltattrmb a részesített eredenrte elölés, ,fórhjzi jelzés és
a hozzá. kapesalü terinékles'rás közzétételéről a noinisztex gondoskodik .

(8) A 479/2008/EK rendelet 51 . cikke alapján benyújtott ter ást a 46. cikk
szerinti nyilvántartásban történő közzétételét követően kezdődő szüretben szüretelt
borszőlőből származó borászati termékre kell alkalmazni .
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l3/a.

(1) A Bor Eredetvédelmi Tanácsot (a továbbiakban: Tanács) a miniszter hozza létre . A
Tanács összetételével, működésével és eljárásával kapcsolatos részletes szabályokat az e
törvény feihatalxnazása alapján kiadott rendelet határozza meg .

(2) A Tanács a miniszter döntésének meghozatala előtt a közősségi, illetve a nemzeti
jogszabályokban elQírtak teljesülésének vizsgálatával véleményezi

agy' a borászati termék eredefinegjelöiésének és földrajzi jelzésének közősségi
oltalmára, a ierméklefurás módosítására, a közősségi oltalom törlésére irányuló, a
TuiY r:sLtcrltez benyújtott kérelmeket, illetve

b) a 4'79120fl8JEK rendelet 51 . cikke alapján közösségi oltalmat élvező
eredet-megjelölésnek és t 1dkaJzi jelzésnek a miniszterhez benyújtott termékle s őt.

lr'C.

(1) A kései szüretelés(' bar, a ~t-ott szűr teilé ű bor, a töyktedt borszölőbcf1
készült bor, a jégbor és a muzeális bor oltalom alatt álló eredetmegjelciiéasel vagy földrajzi
jelzéssel r el kezd bortípus lehet:

(2) A tokaji borkülönlegesség, a fcábc r, a szekszárdi és egxz bikavér bor kizáróla g
oltalom alatt ál» eredetejek3léssel rerzddkezéi bortípus kehet: "

6. A. tőri yjavaslat 17 . §-Ának. mbdcai sőt javasoljuk. az alábbiak . szerint:

„4 7. §

A Btu. 23. §-a helyébe a kővetkező xexide,lkezés lép:
23_ § (]> A borszíilá, i]]er-sre a basa származ.ísi bizonyítványa igazolja :
a) a szavazási helyet,
b,) a bpxszöiőtermeés, illetve a bal- mennyiségét,
c) a borszőlő mustfokból. számított potenciális alkoholtartalmát,
4) a bor alkcaboltartahnát, és az annak módositásáxa vonatkozó tényt,
e) hogy a boxszólátermés, illetve a bot oltalom alatt álló eredetmegjelőléssel vagy

földrajzi jelzéssel rendelkező bor, illetve valamely, a i. /r1 . §-ban —kivéve a muzeális bort —
meghatározott bortípus készítésére alkalmas,

a hcuszőicS fajtáját,
g) az évjáratot,
h,) a rcxr savYaataJmárrak módosítására vonatkozó tényt.
(2) A borszőlő származási bizonyítványát a barsaőlá ltetvéxiy fekvése szerisxti

illetékes hegytúró adja ki _
(3) A borászati termék els ő borszármazéai bizonyítványát a barszől4 tett' y

fekvése szerint illetékes .begybirb adj ki. Eszei egyidejűleg, a bor-sző lő s zármazási
bizonyítványát be kell venni_ A bor tov,ábbfeldolgoz .	 sa esetén új származási bizonyítványt
— az előző bevonásával egyidejűleg — a feldolgozás helye szerint illetékes hegybíró adja ki .
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(h) A. nem hegyközségi területrtil származó borszőlőre, illetve borra vonatkozó
származási bizonyítványt az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben felsorol t
hegyközség hegybírója adja ki .

(5) A foraalomba1 )hozatali engedély" )kérelemhez csatolni kell a származási
bizonyítványt. Származási bizonyítvány hiányában vagy valótlan adatok feltüntetése eseté n
a borászati hatóság forgalomba hozatali engedélyt nem ad ki .

(6) Továbbfeldolgozás céljára a Magyar Köztársaság területére behozott bor esetén a
származási bizonyítványt a bor tárolási helye szerint illetékes hegybíró állítja ki, a borkísér ő
okmányok alapján.

(7) A forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező, de továbbfeldolgozásra szánt bor
esetén a származási bizonyítványt a forgalomba hazatati engedély helyettesíti . A
forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezős, de továbbfeldolgozásra szánt bornak az e
törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott adatait a
továbbfeldolgozás megkezdése előtt 3 munkanappal a borászati üzem köteles írásban
megküldeni a borászati hatóságnak.

(8) Nem minősül a borászati termék továbbfeldolgozásának a változatlan formába n
történő palackozás, illetve tárolás céljából történő átvétel, illetve vásárlás .

(9) Továbbfeldolgozás, illetve kiszerelés céljából a Magyar Köztársaság területér e
behozott bor készletváltozásáról a borászati üzem adatot szolgáltat a borászati üzem helye
szerint illetékes hegybiró részére. Az adatszolgáltatás a borászati üzem nevére, adószármára,
a származási ország nevére, a behozott bor mennyiségére és kategóriájára terjed ki . Az
adatszolgáltatás részletes szabályait az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendele t
tartalmazza,

(10) A hegybíró a (9) bekezdésben meghatározott adatokat. 10 munkanapon belül
továbbítja a borászati hatóság részére ."

7. A törvényjavaslat 19 . §-ának módosítását javasoljuk az alábbiak szerint :

„I9. §

(1) A Btv. 24/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
(T) Borászati terméket közfogyasztásra forgalomba hozni vagy tovább-feldolgozás

céljából a Magyar Köztársaság területéről l ivir nl csak abban az esetben lehet, ha azt
tételenként a borászati hatóság vagy e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletbe n
meghatározott feltételeknek megfelelő szervezet laboratóriumi és érzékszervi vizsgálatok
alá vetette és ennek alapján min őségét megállapította és megfelelőnek minősítette, vagy az
Európai Gazdasági Térség valamely szerzőágyi államának erre hatáskörrel rendelkező szerve,
illetve egyéb, közösségi jogi aktusban megbatározott szervezet a rá Vonatozd yrr k
szerint minőségét megállapította és megfelelőnek minősítette.

(2) A Btv_ 24/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A Magyar Köztársaság területén közfogyasztásra forgalomba hozott bor minden

literje után a forgalomba hozónak forgalomba hozatali járulékot kell fizefiuid, amely
efTlfenórzési járulékrészből és ruarketing-járutékrészbőt Ml. Aj utékcs[- a jövedéki adóról
és a jőveáéki termékek forgalmazásának kül.önős szabályairól szóló 2t1t13 . évi CXXVII .
törvény (a továbbiakban : főt.) 83. § (4j bekezdése szerinti tácgyidöszakbarr €a a arcb a
hozott bor mennyisége után a 83 . § (5) bekezdésében foglalt határidőig kell megfizetni. IAz
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ellenőrzési járulékrész ősszege literenként 3,20 Ft" A flnarkctfng-jjáruiékírészJ
összege :

aj földrajzi jelzési nem viselő és az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkez ő
borok esetébent 11,8015 forint literenként;

b) az oltalom alatt álló eredetmegjelőléssel rendelkező borok esetében [6,80j 10 forint
literenként.

(3) A Btv. 24/A. §-ának (6)[--'—(8) bekezdései helyébe a kővetkező rendelkezések
lépnek:

(6) Akinek forgalomba hozatali járulék tartozása van, az újonnan forgalomba hozn i
Idvánt borra vonatkozóan a (2) bekezdés szerinti forgalomba hozatali engedélyt nem kaphat.
A borászati hatóság ellenőrzi a forgaloméra hozatali járulék megfizetését. A vámhatóság a
forgalomba hozott bor forgalomba hozójára (név, cégnév, lakcím, székhely, telephely) ,
illetve a forgalomba hozott borra vonatkozó adatokat az e törvény felhatalmazása alapján
kiadott rendevetben meghatározott időközönként továbbítja a borászati hatóságnak .

(?j A folgdiamba hozatali járulék (magireting járuiéRrész "címén befizetett
összeglét) 60%-át közösségi bormarketing[ ]programok kidolgozására és végrehajtására, a z
Európai Unió álcal meghirdetett borreklám és —marketing( 'programok nemzet t
tarsfinaxxsziErozásáxa kell forditarei . 1A marketing-járulékrész címén befizetett Ylsszegj A
forgalomba tZoza	 i járulék címén befizetett összeg- 60%-átrak legfeljebb 10%-a a marketing
tevékenységhez szükséges mintíségvédelrni és eredetvédelmi rendszer kidolgozásár a
fordítható .

(8) lA forgalomba livzatalx járulék ellenőrzési járulékrész eimén. befizetett
összegeeA lcrrgaloutba hazatati jelék címéit befizetett Össze .096-a a t orászatz hatosságot
illeti. a eg. A borászati hatóság a járulékbevételt a származási bizonyítványok
valéságtartalrrrának ellenőrzésére, ar 500 hl feletti bcrxiieiniyiség csetébeii a forgalomba
hcnatali engedélyezési eljárásban hatósági ~ételre, a forgalomba hozott borok
marrá e11errárzés re és tervszerű célvizsgálatokra köteles fordítani, kiegészítve
laboxatbriuxsai és érzékszervi vizsgálattal . A borászati hatóság köteles a jzuulékbevétetböl
végzett ell e~sekr íl és a felt asznált összegről félév te, július 3l-ig, illetvejanuár 31-ig
jelentést készíteni a miniszternek "

8. A tc'avénysavaslat 20. §-ának módosítását javasoljuk az alábbiak szerint:

„m- §

A Btv. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lég .
25_

	

(]) Kazfogyaszt<sra forgalomba hozott boraszati tennék az, amelyet a
fogyasztónak vagy kereskedelmi szerzenek közvetlenül értékesítenek-

(2) A vámhatóság a JiSt.-beun az egyszerűsiiett .altőrakt z•-ei]gP,déiyysekrr lőfrt.
tárgyidöszakaxlkén ti mennyiségi elszámolás benyújtási határideje hónapját követ ő három
hónapra) belül megküldi a borászati hatáságnak a tárgyid űsaalCra uaaatkuzóan —
egyszerűsített adóraktár-t ]engedélyesenként (nevét, őrnőt, cégnevét, székhelyét, adóslámát
is feltüntetve) ré..szletezve — az Európai Unió ragállamaiból ikszesen, továbbfeldolgnzás
céljából beszerzett bor mennyiségére vonatkozó adatokat, mely adatokat a borászati hatósá g
átadhatja az illetékes hegyközségnek.
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(3) Xtalznérésre, termelői borkimérésre való jogosultságot biztosító engedélyező
határozatot az engedélyező hatóság a borászati hatósággal és a hegyközséggel is közli .

(4) Közfogyasztásra tilos forgalomba hozni
a) olyan borászati terméket, amely az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi

aktusa, e törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendelet el őírásainak nem
felel meg;

b) hibás, romlott, beteg, a 20 . § (2) bekezdésében meghatározott terméket vagy olya n
borászati terméket, amelyet a megengedett anyagoknak meg nem engedett mértékű
felhasználásával állítottak el ő , illetőleg kezeltek ;

c) az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben osztályba nem sorol t
borszőlőfajtából készült borászati terméket, kivéve a kísérleti borsző lőültetvényről
származó, illetve a telepítés idején hatályos jogszabály szerint engedélyezhetö borsző lőfajta
termésébő l készült borászati terméket ."

9. A törvényjavaslat 23 . §-ának módosítását javasoljuk az alábbiak szerint

„23. §

(1) A Btv, 36. §-ának (I) bekezdése helyébe a kővetkező rendefkezés lép:
(1) A Tokaji borvidéken készített tokaji máslás, tokaji fordítás, tokaji szamorodni ,

tokaji aszú, tokaji aszúeszezicía, tokají eszencia tokaji borkíífőnlegességnek minősülnek és
önálló névhasználatra jogosultak.

(2) A Btv. 36. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(5) Tokaji aszú: a Tokaji borvidék területén oltalom alatt álld eredeúrsegjelöléssei

rendelkező bor készítésére az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben
meghatározott borsző lő Sotrytis cinerea hatására nemesen rothadt, tőkén aszúsodott,
szüretkor külön szedett, feldolgozott szőlőbogyóinak a Tokaji borvidék területén oltalom
alatt ál(á eredetrnegjelöléssel rendelkező bor készítésére az e törvény felhatalmazás-a alapján
kiadott rendeletben meghatározott borszólöbfil származó legalább 19 rrita.stfokos musttatt,j
vagy ilyen minőségű azonos évjaratü borral történő áztatását követő, szeszes erjedés íltjáxx
nyert; az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott 3[-]_6
puttonyszámtól függő mennyiségű cukormentes extraktot, valamint cuLi C tarcatmazv, és a
forgalomba hozatal elő tt legalább három évig, ebből legalább két évig fahordóban érlelt
tokaji borkülönlegesség	

10. A törvényjavaslat 26. §-ának módosítását javasoljak az alábbrak sz- rírrt:

„2tS. §

A Btv 43 . §-a a helyébe a következő rendelkezés lép:
43. § (1) Amennyiben a növénytermesztési hatóság ellenőrzése során íitegátlapít33a,

hogy Szífldizttetvérryert engedély nélkül fajtaváltást vagy tiorsz 3lSiiltetéény r? engedély
nélkül a 7 . § (1) bekezdése szerinti pótlást (e §, valamint a 43lAj x_43{C . § voxsatkcszá~
a toábbratcban: pőtlás) végeztek, tájékoztatja a tnezágazdasági és ai,iékfejlesatési
amogatási szervet az általa észlelt jogsörtéstől. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési
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támogatási szerv az értesítés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül határidő
megjelölésévet felszólítja a fajtaváltást[,] vagy pótlást végzőt, hogy — a 7. (2)
bekezdésében meghatározott eljárásrend szerint — nyújtsa be a fennmaradási engedély iránt i
kérelmét a borszőlőültetvény utólagos engedélyezése céljából.

(2) Amennyiben az ültetvény nem felel meg a jogszabályi el őírásoknak, a
í avákástf,l vagy pátfást végző a fennmaradási engedély iránti kérelemben vállalhatja ,
hogy az ültetvényt a jogszabályi előírásoknak megfelelően átalakítja . A mezőgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szerv az átalakítást úgy engedélyezi, hogy a fajtaváltást, vagy
pótlást végző azt a határozat jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül köteles
elvégezni, és annak megtörténtét követő 22 munkanapon belül bejelenteni a
xrövenytermesetési hatósághoz . A növénytermesztési hatóság az átalakított ültetvény t
ellencttzr, és annak eredményéről értesíti a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási
szervet.

<3) A (2) bekezdésben meghatározott egyéves határidő a fajtaváltást, vagy pótlást
végző kérelmére hat hónappal xneghasszabbitl ►ató az alábbi esetek bekövetkezése esetén :

a fajtavált 1(,j vagy pátiásrt végző hosszú távú munkaképtelensége ;
b) az ültetvény területének jogszabály alapján történő átnxinósítése, amennyiben ez a

kötelezettségvállalás, illetve a kérelem benyújtásának időpontjában nem volt előrelátható ;
e) az ültetvény területét sújtó természeti csapás, illetve széls őséges időjárási

körülmény, különösen fr`ildtengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tűzeset, jégkár, fagykár.
(4) Amennyiben a. mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv fennmaradási

engedély iránti kérelemmel összefüggő eljárásában megállapítja, hogy a iiorszőfőűftetvény
(átalakított boxszöiőűltetvény) fennmaradásának akadálya nincs, úgy a fajtaváltást],] vagy
pótlást utólagosan engedélyezi.

(5) Amennyiben a mez őgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a 7. § (2)
bekezdés alapján benyújtott telepítési engedély iránti kérelem kapcsán lefolytatott helyszín i
szegye során megállapítja, hogy a áetepzíést az engedély kiadását megelőzően már
megkezdték, úgy a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv — amennyiben a
kérelem az előírt kővetelményuknek meg-féle] — az engedélyt megadja .

(6) Amennyiben a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a z
engedélyezési eljárás során megállapítja, hogy a borszőlőültetvény (átatakltatt
baxsziilóültetvéxly) részben vagy egészben nem fele] meg a jogszabályi követelményeknek ,
az e1nge é p iránti kérelmet elutasítja es rtxegfetefcx határidő tuzésévei kőtelezi a telepftsít az
engedély nélkül telepített borszőlőültetvény kivágására. Amennyiben a telepítő kivágási
kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget; a mezőgazdasági és vidékfejlesztés i
támogatási szerv a borszőlöühetvényt kivágattatja .

(7) Az (1) bekezdés szerinti t arszőlá tetvrtnyrt 1 származó burszütőre csak az
uÚ lagos engedélyezés esetén adható származási bizonyítvány ."

11 L A törvényjavaslat 27 . §-ának módosítását javasoljuk az alábbiak szerixnt :

„2.7 . §

(1) A. Btv . 43IA. §-ának (1)H-g(3) bekezdése helyébe a következd rendelkezések
lépnek;

(1) Amennyiben a növénytermesztési hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy az
ültetvényt engedély .néllcíil vágták ki, errc?1 tájékoztatja a mezőga<dast és bidéít:fejiesztési
támogatási szervet. A mezőgazdasági és vízlék ejlesztési támogatási szer.; az értesítés.
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kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül határidő megjelölésével felszólítja a
kivágást végző személyt, hogy — a 7 . § (2) bekezdésében meghatározott eljárásrend szerint —
nyújtsa be a kivágási engedély iránti kérelmét a kivágás utólagos engedélyezése céljából .

(2) Amennyiben a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az eljárás a
során azt állapítja meg, hogy a kivágás az előírt követelményeknek megfelel, a kivágást
utólagosan engedélyezi .

(3) Ha a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a 7 . (2) bekezdése
alapján benyújtott kivágási engedély iránti kérelem kapcsán lefolytatott helyszíni szeml e
során megállapítja, hogy a kivágás .n. . megvalósult — amennyiben a kérelem az előírt
követelményeknek megfelel --, az engedélyt megadja .

12 . A törvényjavaslat 30 . §-ának módosítását javasoljuk az alábbiak szerint :

„30, fi

(I) A Btv. 44. §-ának (1) bekezdése a következ 011=1) pontokkal egészül ki :
[A borászati hatóság ellenőrzi:]
i,} a bor forgalomba hozatali járulék befizetését,

g) a bor származási bizonyítványok valcíságtart . mát,
k) a borszölő_feldoigvzas és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonását,
1) a termékleírásnak való megfelelést . ”

(2) A Btv. 44. §-ának (2) és (3) bekezdései helyébe a kővetkezÓ rendelkezések
lépnek:

(2) A helyszíni ellenőrzés során készült jeyzőkönyvben fel kell tüntetni az
ellenőrzés keretében elrendelt ideiglenes intézkedést is . A borászati hatóság a hegybíró
hatáskörébe is tartozó esetekben a jegyzőkönyv eg példányát a borászati üzem helye
szerint illetékes hegyközségnek is megküldi .

(3) A borászati hatóság ellátja a IcpáxTasi, valamint a mustsűrítménnyel való
mustjavítási intézkedésekhez kapcsolódó szakmai elle örzési feladatokat."

13. A törvényjavaslat 33—34 . §-ának anódosítását javas oIjuk az alábbiak szerint :

„33. §

A Btv. 4$. §-a helyébe a következ ő rendelkezés
48. § (I) Ha a vizsgált borászati tennék
a) a jogszabályokban meghatározott, illetőleg jelőlében foglalt jellemzőket nem

elégíti ki,
b) a jogszabályokban megengedett anyagokat n
q a származási bizonyítványban vagy a

foglaltaktól eltérően jelölt,
d) a rá vonatkozó termékleírásnak nem felel me
és a jogszabálysértést az ellenőrző hatóság

elöállitciját, kereskedelmi ellenőrzés esetén a kcresked
hiba okozóját a hatóság a vizsgálat költségeinek me

megengedett arcértékben tartalmaz,
forgalomba hazatan engedélyben

megáilalr a, a btt sz tti terYxzék
mi egységet, bizanyltottság esetén a
térítésére kötelezz. A határozatban
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Idegállapított keltségek adók módjára behajtandó köztartozásnak niíntSsülnek . A borászati
hatóság az állami adóhatóságot a 60 napon túli tartozásokról értesíti .

(2} A borásza ti hatáság az ellenőrzés ered' lényeként, a kötelezettségszegés süiyátó l
fuggően

a) a l arászati üzemet legfeljebb 3Q napra ideiglenesen bezaríaatja, gép, íetszereIés ,
berendezés működését, csonaagolöarryag felhasználását, tarolöhely vagy szállítóeszkö z
használatát megtilthatja, c% báli IlrúkÜdését, használatba veselét, használatban tartását
feltételhez kötheti ;

I?) alapanyagot, kiegészítő alxyagot, segédanyagot, attaíékanyagat, készterméket
közfogyasztásra alkalmatlannak, csökkent rninőségúnek nyilváníthat, felhasználását,
forgalomba razatlat kArlátuz~tatja, feltételhez kötheti, megtilthatja és ennek érvényesítés e
céljábc 1 zzrrolhatja ;

e) elrendeli-te-ti a brlrászatz termék zárlatát, valamint a kőzfogyasztásra,
továbbfeldalgozásra alkalmatlan termék megsemmisítését vagy lepárlását ;

dJ mittőségvédeltni bírságot szabhat ks;
e) megtilthatja a származási helyre utaló megnevezés használatát.

(3) Ma a 24/A. § (5) bekezdése, Illetve az 51f'A. § szerinti Izmlasztísi{,j vagy a
milsőségvédel	 tl bírságot a határozatban megjelölt határidő lejártát követig 60 napon túl sem
fizetik meg, a borászati hatóság a kötelezettségszegés súlyától és gyatcuriságtít51 fciggííeu a
fizetési hitelezettség teljesítéséig terjedő illőtartamra — felfüggesztheti a borászati üzem
működési engedélyét.

(4) A borászati hatóság a (2) bekezdés a), c), e) pontjában felsorolt esetben a
határozatot a borászati üzem helye szerint illetd-.es hegyközséggel is közli.

(5) Amernyibesr a, borászati hatóság a kereskedelmi egység ellen őrzésekor a 20 . § (2)
bekezdése szerinti terméket talál, kezdeményezi az erigedélya;ző hatóságnál a kereskedelmi
egység legfeljebb 30 napig tartó bezárását.

(fia) A menxryiban a borászati hatóság a kereskedelmi egység ellenőrzése során két
éven belül ismételten jogsértést állapít meg, kezdeményezi a kereskedelrni egység működési
engedélyének visszavonít.

(7) A (2) bekezdés c)[--b) pontja szerinti határozatok fellebbezésre tekintet nélkü l
azonnal végrehajthatóak,

(8) A súlyos fogyasztói érdeksérelem megeilizcse, illegne csökkentést érdekében a
(2) bekezdés .szerinti intézkedést tartalmazó határozatot — az ügytél telepi e) e szerinti
megyei napilapban és legalább egy országos napilapban is — nyilvánosan közzé kell tenni . A
kö  ététe1 költsége egyéb eljárási költségnek marósül

(9) Ra az észlelt laiányossagot a borászati hatóság által meghatározott határidőig nem
szüntetik meg, vagy ha a tiltott cselekményi két éve» belül ismételten aikór=esik, a borászati
hatóság a borászati üzem engedélyét visszavonja . A határozatot közölni kell a
vámhatósággal

34. §

A Btv. 51 . §-ának (1) bekezdése helyébe akóvetkező rendelkezés lép:
(1) A borászati hatóság minőségvédelmi birsgQi szab ki, ha megállapítja, hogy az

előállított, illetve forgalomba hozott halászati termék nem felel meg az előírt, illetve
megjelölt minőségi jellemz őknek, valamint akkor, ha az e1állfkásy ilie ve a
forgalombaahozatal nem felel meg a 24[4-25 . §-ban meghatározott szempontoknak ."
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14. A törvényjavaslat 37. §-ának módosítását javasoljuk az alábbiak szerint :

47- 3

A Btv. 56. §-a helyébe a kővetkező rendelkezés lép :
56. (1) Aki 1000 m[2]1-nél nagyobb területen borszölöt művel, vagy

területnagyságtól függetlenül borsző lőültetvényének termését értékesíti, illetve értéktésre
bort készít, továbbá, aki borszőlőt, mustot, illetve bort továbbfeldolgozás vagy
t4vábbfeldolgozásra értékesítés céljából vásárol (együttesen: adatszalgáltatö), köteles a
borszőlőterületéről, a bor tárolására alkalmas eszközeiről, tárolóteréről, szdretel.ési,
feldolgozási, értékesítési (felhasználási) tevékenységéről nyilvántartást vezetni, adatot
szolgáltatni a hegyközségnek. Az adatszolgáltatás során meg kell adni az adatszolgáltat ó
nevét és hegyközségi nyilvántartási számát . A nem hegyközségi településeken végzet t
tevékenységek esetén az adatszolgáltatási kötelezettséget az e törvény felhatalmazás a
alapján kiadott rendeletben meghatározott hegyközség részére kell teljesíteni .

(2) Az adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett adatok körét az e törvény
felhatalmazása alapján kiadott rendelet határozza meg."

15. A törvényjavaslat 40-41 . §-ának módositását javasoljak az alábbiak szerint:

„40 .

A Btv. 4. (1) bekezdésének bevezető szövegében a
„sző

” szövegrész helyébe a
„borszőlő” szövegrész, a 4. § (1) bekezdésének 0f-L17) pontjaiban a „szőlőtermesztésre”
szövegrész helyébe a „borszölótermesztésre” szövegrész, a 9 . §-ában a „szőlőfajta»
szövegrész helyébe a „borszőlőfajta” szövegrész, a 13 . § (I) bekezdésében a „szöki ”
szövegrész helyébe a „ borszölőültetvény” szövegrész, a 37 . § (1) bekezdésében a
„szőlőből” szövegrész helyébe a „borszőlőből” szövegrész, a 43/B. (1) bekezdésében a
„szviő ittetvényt” szövegrész helyébe a „borsző tőííltetvényt°' szövegrész, az 51 . § (2)
bekezdésében a „jvvedéiki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különö s
szabályain:51 szóló 2003. évi CXXVII. törvény' szövegrész helyébe a „ .Tőt.” szövegrész Iép .

41 . §

A hcgykQzsegekrvl szóló 1994. évi Cli. törvény (a tavébbiakbas: Htv.) 4. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § E törvény és e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletein
alkalmazásában:

a) szőlészeti és borászati termelő (a továbbiakban: termelő): aki 1000 mt21zszél
nagyobb területen borszáliiit művel, vagy területtlagyságtól függetlenül
borsaQlőíiltetvényének termését ért-ékesíti, illetve értékesítésre bort készít,

b) szőlészeti és borászati felvásárló (a továbbiakban : felvásárló) : aki borszölöt,
zxiuste?t, illetve bort toarábbfeldol vzás vagy tctválrb£eldolgozásra értékesítés célfából
vásárol."
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16. A törvényjavaslat 44. §-ának módosítasát javasoljuk az alábbiak szerint:

„44. F

(1) E törvény hatálybaj Jlép lével egyidejűleg hatályát veszti a Btv. 6. §-a, 13 . § (3)
bekezdése, l4j-]_15_ §-a, 17E1_18 . §-a és a §-okhoz tartozó alcími, 21 . §-ának (l )
bekezdése, 26[1=27. fa, 341-1=35 . §-a, 38, §-ának (I) bekezdésében agy. „, amelyek védett
eredetű borok,” szövegrész, a 41 . §-t megelőző aleim, 41 . §-árnak (2)1-]=(3) bekezdése, 42.
§-s, 45. §-s, 47. §-árnak () bekezdése, 49[-]=50 . §-a, 51 . § (2) bekezdésében a „, v alaet a
49 . (1) bekezdésében” szövegrész, 53[-L55 . §-a, valamint a Htv . 43. §-ának (2)
bekezdése, 45. §-ának (2)[-L. (4) bekezdése, 46. §--áriak (2) bekezdése.

(2) 2009 . október 1-jén hatályát veszti a Btv . 3. § (4) bakezdéséuek „a terrnőshely
szerinti települési Ör kvr ny zat lxiraetőtáblájáxt, horilapjárr vagy a beliy .lapbah”
szövegrésze."

17 . A. törvényjavaslat 46 . §-állak módosítását javasoljuk az . alábbiak szerint.

„ 46. §

(1) Hatályát veszti
a) e törvény hatálybalépését kővető napon az 1j-)_42 . §, valamint a 44. § (1}

bekezdése;
h,12(149. október 2-án a 44.. § (2) bekezdése.
(2) E törvény 2015. január 31-én hatályát veszti .”

Indokolás

A módosító javaslat azokat a nyelvhelyességi korrekciók elvégzését javasolja, amelyek a
magyar helyesírás szabályaira figyelemmel szükségesek. A törvényjavaslat – az egységes
szövegkezelés érdekében – tartalmazza a 19 . §-hoz benyújtott, T/9368/5 . 1rQmányszáxzl
módosító javaslatban foglaltakat is .

Budapest, 2009 . május 5.
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