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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kapcsolódó módosító iavasla t

Kövér László
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94. (1 )
bekezdése, valamint 102. § (1) bekezdése alapján „a hegyközségekrő l” szóló T/9238 . számú
törvényjavaslathoz – Font Sándor T/9238/40 . számú módosító javaslatához kapcsolódva a
következő

kapcsolódó módosító javaslato t
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 5 . §-a a következ ők szerint módosul :

(1) A (2) bekezdésben meghatározott kivétellel ahegyközség működési
területéhez tartozó borvidéki települések közigazgatási területén fekv ő , a hegybíró által
vezetett gazdasági akták nyilvántartásában szereplő sző lőültetvények nagyságának összesen
legalább [ötszáz] háromszáz hektárnak kell lennie, és ezeknek az ingatlanoknak legkeveseb b
tíz termelő használatában kell állnia. Hegyközség csak ugyanazon borvidék települései
részvételével alakítható .

(2) Ha a borvidék (1) bekezdés szerint számított területe háromszáz hektárnál kisebb,a
borvidéken egy hegyközség működhet .

(3) Uj hegyközség – ideértve a hegyközségek kiválását és szétválását is - nem jöhe t
létre, ha annak az (1) bekezdés szerint számított területe nem éri el az ötszáz hektárt .

[(2)] (4) Az (1) bekezdés szerinti feltételeknek nem megfelelő hegyközség
közgyűlésének a választmány javaslata alapján döntenie kell valamelyik szomszédo s
hegyközségbe történő beolvadásról. Az átvevő hegyközség közgyűlésének a választmányának
javaslata alapján jóvá kell hagyni a beolvadást. A beolvadás napja a következ ő év augusztus
1 . napja.

[(3)](5) Amennyiben a [(2)](3) bekezdésben a beolvadás napjaként meghatározott
időpontot megelőző harmincadik napig nem történik meg a beolvadásról és az átvételr ől szóló
döntés, az (1) bekezdés szerinti feltételeknek nem megfelel ő hegyközség a területileg
szomszédos, azonos borvidéken fekvő legnagyobb hegyközségbe olvad be a [(2)](4)
bekezdésben a beolvadás napjaként meghatározott id őponttal .



[(4)](6) A beolvadással kapcsolatos bírósági nyilvántartásba történ ő bejegyzést az
átvevő hegyközségnek kell kezdeményeznie ."

Indokolás

A hegyközségek minimális területmértékét 300 hektárban indokolt meghatározni azzal, hog y
a meglevő hegyközségi struktúra szétaprózódását megel őzendő új hegyközség alakítása
vonatkozásában a korábbi 500 hektáros minimális területi korlát továbbra is fennmaradjon .

Budapest, 2012 . deecember O. . " .

L. Simon László
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