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Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1) bekezdése
alapján a „a hegyközségekről” szóló, T/9238. számú törvényjavaslathoz a következ ő

módosító javaslato t
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 28 . § (5) . bekezdése a következőképpen módosul :

„(5) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa akkor határozatképes, ha mindkét szekció küldötteine k
legalább a fele jelen van. A küldöttet az őt delegáló hegyközségi tanács hegybírók álta l
nyilvántartott területe alapján minden megkezdett hektár után egy szavazat illeti meg azzal, hog y
egy küldött az összes szavazat legfeljebb [tíz] tizenöt százalékát birtokolhatja. A döntéshozatal
során a sző lészeti és a borászati szekciót azonos szavazatszám illeti meg . A döntéshozatalhoz a
küldöttek szavazattöbbsége szükséges azzal, hogy azt a mindkét szekció tagjai szavazatának
többségével is támogatni kell .”

Indokolás :

A törvénytervezet bevezeti a szőlészeti termel ők által birtokolt terület nagyságával arányo s
szavazati rendszert. Annak érdekében, hogy a hegyközségen belül ne alakulhasson ki túlzot t
befolyási arány egy sz ő lészeti termelő részéről sem, a birtokolt terület nagyságtól függetlenül 10 % -
nál nem lehet nagyobb szavazati joga egy termel őnek sem. Hegyközségi szinten ez érthető is ,
hiszen ezen a legalsó szinten személyes gazdasági érdekek is motiválják a tagokat, a termelé s
közvetlen összekapcsolható a hegyközség életével és az esetleges túlsúly, vagy dönt ő befolyás
ellehetetlenítheti a kisebb területtel rendelkez őket. Ez az egyéni gazdasági érdekből adódó
motiváció és közvetlen termelés folyamat azonban nem jelentkezik, nem jelentkezhet már a
középső (Hegyközségi Tanács) és a felső (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa) szinten, hiszen ezen
szervezeteket alkotó személyek már egy-egy Hegyközség, illetve Hegyközségi Tanács sz ő lész ,
vagy borász küldötteként közösségi-testületi álláspontot képvisel, nem pedig az egyéni gazdaság i
érdekét. Ráadásul, mivel a törvénytervezet lehetőséget ad a szakmaközi szervezet felépítésére ,
ennek következtében a küldöttek az alsó szintr ő l a legfelső szintig mindig egy sz ő lész és egy borász
küldöttet jelentenek, arányos formában. Az így kialakult középső és felső szintű szervezetekben a
sző lészeti és borászati szekciónak azonos lesz a szavazati súlyuk . A döntéshozatalhoz a küldöttek
szavazattöbbsége szükséges azzal, hogy azt a mindkét szekció tagjai szavazatának többségével i s
támogatni kell . A szavazati rendszer összetettsége a szakmaközi szervezeti m űködés alapjait fektet i
le azáltal, hogy a két szakmai ágazat között paritásos döntéshozatalt ír elő . Tehát látható, hogy a
szervezeteken belüli döntéseknél nem az számít, hogy ki melyik borvidéket milyen arányba n
képviseli, hanem az, hogy a két szekció önmagában milyen döntést hoz, és ezek után tud-e közö s
döntést hozni az egyes kérdésekben . Ennek következtében tulajdonképpen nincs is értelme a



szavazati jogok korlátozásának a Hegyközség feletti szinteken . Ezt a korlátozást az előterjesztő nem
is teszi meg a középső , Hegyközségi Tanács szintjén, viszont megteszi, és 10%-ban maximálja a
szavazati jogot a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa szintjén . Ez súlyos diszkriminációhoz vezet
egyetlen egy borvidék, a Kunsági Borvidék esetében . Semelyik másik borvidék nem éri el a 10%-o s
korlátozási küszöböt, a korlátozás kizárólag a Kunsági Borvidék ellen irányul . Ez a borvidék a
maga több mint 21 .660 ha területével a jelenlegi összes magyarországi szőlőterület (66 .466 ha)
33%-át birtokolja. Ezen borvidék területén található a legtöbb borászat, és messze a legtöbb
regisztrált sző lő termelő (14.330 tag) . A 33%-os sző lőterület mellett évente átlagosan az import
nélküli teljes magyar borforgalom több, mint 50-55%-át adja, és a legnagyobb mennyiség ű exportot
teljesíti . Egyben az utóbbi három évben nemzetközi szinten a többi borvidékhez képest a
legsikeresebb eredményt érte el „rose” és „fehérbor” kategóriában (Cannes Világ Rose Borversen y
aranyérem: Frittmann testvérek, Font borászat, Gaál sz ő lőbirtok, Vinitaly 2012 .: Frittmann
testvérek) . Látható, hogy amennyiben érvényesülne a beterjesztett 10%-os szavazati korlát, akkor a z
eredetileg hirdetett arányos szavazást tekintve a 33%-os terület utáni szavazati aránya csak 10%-o s
lehetne, ami a szavazati lehetőségének több mint 2/3-os elvesztését jelentené . Ez az aránytalanság
kódolná a folyamatos feszültséget és elégedetlenséget, és elvezethet egy osztódási folyamathoz ,
amelyben a mai 21 .660 ha-os Kunsági Borvidék a jelenlegi törvénytervezet jogaival élve nég y
részre szakadna. Az így létrejövő új borvidékek a lecsökkentett területekkel már nem érik el a 10% -
os méretküszöböt, azaz minden új borvidék kihasználhatná a maximális területalapú szavazati jogát .
Ennek eredménye az lenne, hogy a jelenlegi Kunsági Borvidék az új négy borvidéken keresztü l
érvényesíteni tudná mind a 33% szavazati arányát . Annak érdekében, hogy ez a nemkívánato s
feszültség feloldódjon, javasoljuk a 15%-os korlátozás bevezetését, amely rendezhetné a problémát .
A javasolt korlátozás esetében is a területi arányaihoz képest kevesebb, mint fele szavazati jogga l
rendelkezne a borvidék. Az így rendelkezésre álló 15%-os szavazati arány is igen kicsi a többi, 2 1
borvidék együttesen képviselt 85%-ához képest, azaz ha bármikor akarják, akkor akár a sz ő lészeti ,
akár a borászati szekcióban könny űszerrel Leszavazhatják a 15%-ot . De az a méltányos 15% mégi s
jelezné, hogy ezen százalék mögött Magyarország legnagyobb borvidékének és egyben legtöb b
sző lő termelőjének képviselete fejeződne ki, és a kérdés nyugvópontra kerülne .

Budapest, 2012. év november 27 .
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