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Kapcsolódó módosító iavaslat

Kövér László
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1 )
bekezdése, valamint 102 . § (1) bekezdése alapján „a hegyközségekről” szóló T/9238 . számú
törvényjavaslathoz Dr . Nyitrai Zsolt T/9238/36 . számú módosító javaslatához kapcsolódva
— a következő

kapcsolódó módosító javaslato t
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 49 . §-a a következők szerint módosul :

„49 . § (1) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa feladatellátásának költségei t

a) a hegyközségi hozzájárulásból ,
b) jogszabályban, illetve az állammal kötött szerz ődésekben rögzített, valamint

pályázat alapján kapott forrásokból ,
c)adományokból ,
d)rendezvények bevételeib ő l, é s
e)egyéb, az alapszabályban meghatározott bevételekből

kell fedezni .

(2) A hegyközségi hozzájárulás alapösszegét a főtitkár javaslata alapján a
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa határozza meg a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa és az adot t
hegyközség közti megállapodás szerint a hegyközség által igényelt és részére szolgáltatott
feladatok költségigénye — ide értve a hegybíró működésével kapcsolatos költségeket is —
alapján .

(3) A hegyközségi hozzájárulás kiegészít ő összegét a főtitkár javaslata alapján a
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa határozza meg, amely a Hegyközségek Nemzeti Tanács a
működésének költségei, valamint a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa által meghatározot t
egyéb célok és feladatok ellátására szolgál .

(4)A hegyközségi hozzájárulás alapösszegét és kiegészít ő összegét minden év márciu s
1-jéig kell megállapítani és közölni a hegyközségekkel .



f5) A nem borvidéki településen működő sző lészeti-, illetve borászati termel őnek az
általa művelt szőlőültetvény területe alapján, valamint a feldolgozott bormennyiség alapjána
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa által megállapított mértékű hegyközségi járulékot kell fizetni
a működése helye szerint illetékes hegyközség részére.

(6) Az (5) bekezdés szerinti hegyközségi járulék mértéke nem lehet több a sz ő lészeti ,
illetve a borászati termelők számára az adott évre megállapított hegyközségi járulék
mértékének a hegyközségek területének nagyságával súlyozott országos átlagánál .A

fizetendő hegyközségi járulék összegéből le kell vonni a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági
és Vidékfejlesztési Kamara részére tagdíj jogcímen az adott évre vonatkozóan fizetend ő
összeget."

Indokolás

Indokolt rendelkezni a borvidéken kívüli településen m űködő sző lészeti, illetve borászat i
termelők hegyközségi járulékfizetési szabályait. Rájuk ezidáig nem terjedt ki a fizetés i
kötelezettség, azonban az egyes termékleírások rendelkezései szerint előállíthatnak OEM
vagy OFJ bort, ami egyenlőtlen versenyhelyzetet teremt a borvidéki településen működő
termelőkhöz képest, hiszen a hiányos szabályozás közvetetten arra ösztönzött, hog y
költséghatékonysági okból borvidéken kívüli településen állítsanak elő bort .

Budapest, 2012 . december Q ." .
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