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A szőlészetről és borászatról szóló törvényjavaslat
(T/13955. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – a támogatott képviselői módosító javaslatokat,
valamint a szükségesnek tartott változtatásokkal fenntartott módosító javaslatot magába foglaló, a
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2020. december 8-án lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)
Módosítópont: T/13955/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az új telepítési engedély kiadására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő [70]30 nap.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)
Módosítópont: T/13955/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az (1) bekezdés szerinti ültetvények telepítésének és kivágásának tényét az ültetvény használója
bejelenti a hegybírónak. A bejelentését követő [120]60 napon belül a hegybíró ellenőrzi a telepítés
vagy a kivágás megtörténtét.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)
Módosítópont: T/13955/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3)  Ha  a  (2)  bekezdés  szerinti  figyelmeztetés  ellenére  sem  az  ültetvény  használója,  sem  a
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szőlőültetvény tulajdonosa  nem nyilatkozik  a  (2)  bekezdésben  meghatározott  határidőn  belül  a
szőlőültetvény  rendeltetésszerű  művelésével  kapcsolatban,  a  hegybíró  [mulasztási  bírság
kiszabása  mellett  kötelezi  ]elrendeli  a  kényszerművelést,  és  a  [tulajdonost  a  szőlőültetvény
kivágására]továbbiakban  egy  szolgáltató  által  művelteti  a  szőlőültetvényt.  A rendeltetésszerű
művelés elmulasztása miatt  [kiszabott bírság ]elrendelt kényszerművelés során megtermelt szőlő
eladásából származó bevétel a szőlőültetvény fekvése szerinti hegyközség bevétele.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)
Módosítópont: T/13955/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) Ha a (2) bekezdés szerinti nyilatkozattételnek az ültetvény használója vagy a szőlőültetvény
tulajdonosa eleget tesz, de a szőlőültetvény a figyelmeztetéstől számított [egy év]120 nap elteltével
sem áll  rendeltetésszerű művelés alatt,  a hegybíró értesíti  a növénytermesztési  hatóságot,  amely
elrendeli a szőlőültetvény tulajdonos költségére történő kivágását.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)
Módosítópont: T/13955/8/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § új (5) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(5) A felvásárló köteles 30 napon belül kifizetni a termelőnek a felvásárolt szőlő árát.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Nyitrai Zsolt (Fidesz)
Módosítópont: T/13955/10/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. §
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Módosítás jellege: módosítás

12. §

Az 1308/2013/EU európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet  112.  cikk  b)  pontjában meghatározott
hagyományos  kifejezés  oltalma,  az  oltalom  alatt  álló  hagyományos  kifejezés  módosítása  és  a
hagyományos kifejezés oltalmának törlése iránti eljárásban az agrárpolitikáért felelős miniszter (a
továbbiakban:  miniszter)  [210]120 napon  belül  határoz  arról,  hogy a  kérelem megfelel-e  az  e
törvény  végrehajtására  kiadott  kormányrendeletben,  valamint  az  Európai  Unió  közvetlenül
alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott feltételeknek.

T/13955/10/1-7. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
6., 7., 10., 12., 13., 14., 15. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság változtatásokkal tartja fent
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Nyitrai Zsolt (Fidesz)
Módosítópont: T/13955/10/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 16. §
Módosítás jellege: kiegészítés

16. §

(1) Az Eger,  illetve a Tokaj  eredetmegjelölést  kezelő hegyközségi  szervezet  adott  borpiaci  évre
előírhatja  a  Hktv.  4.  §  b)  pontja  szerinti  borászati  termelők  és  a  Hktv.  4.  §  c)  pontja  szerinti
szőlészeti és borászati felvásárló közötti olyan borászati termék tétel adásvételének a hegyközségi
szervezet részére történő bejelentését, amelynek származási bizonyítványa lehetővé teszi az Eger,
illetve a Tokaj  eredetmegjelölés feltüntetését,  továbbá tétel  mennyisége legalább 200 hektoliter.
Ugyanazon borpiaci évben ugyanazon szőlészeti és borászati felvásárló részére történő értékesítést
a tétel mennyiségének megállapítása vonatkozásában egybe kell számítani.

(2)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  bejelentési  kötelezettség  előírása  esetén  az  adásvételi  szerződés  a
bejelentésétől  számított  10  napon  belül  nem  lép  hatályba,  valamint  a  bejelentésben  szereplő
borászati terméktétel elszállítása nem kezdhető meg. Az eladó köteles a bejelentésben legalább a
származási  bizonyítvány  kérelmében  szereplő  adatokat,  valamint  az  egységárat  és  fizetési
feltételeket közölni.

(3) Az Eger, illetve a Tokaj eredetmegjelölés termékleírásában meghatározott termőterületen belül
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borászati üzemmel rendelkező hegyközségi tagot elővásárlási jog illeti meg a bejelentett borászati
terméktétel vonatkozásában.

(4) Az Eger, illetve a Tokaj eredetmegjelölést kezelő hegyközségi szervezet a bejelentésben foglalt
adatokat a bejelentés kézhezvételének napján honlapján közli  az elővásárlásra jogosultakkal.  Az
elővásárlásra jogosult  a közlés kezdő napjától számított  7 napos jogvesztő határidőn belül tehet
elfogadó nyilatkozatot az eladó felé.

T/13955/10/1-7. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
6., 7., 10., 12., 13., 14., 15. 

Megjegyzés: A módosító indítvány nyelvhelyességi szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság változtatásokkal tartja fent
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)
Módosítópont: T/13955/9/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) A Tokaji borkülönlegességekre utaló neveket nem borászati terméken feltüntetni tilos. Ez nem
érinti az e törvény hatálybalépésekor már piaci forgalomban lévő termékeket.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)
Módosítópont: T/13955/7/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § (10) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(10) Tokaj  eredetmegjelöléssel  ellátott  bor  [nem ]kizárólag a termelő saját  szőlőjéből származó
mustsűrítményével édesíthető.
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Nyitrai Zsolt (Fidesz)
Módosítópont: T/13955/10/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. §
Módosítás jellege: elhagyás

[17. §

(1) A Tokaj eredetmegjelölést kezelő hegyközségi szervezet adott borpiaci évre előírhatja a
Hktv. 4. § b) pontja szerinti borászati termelők és a Hktv. 4. § c) pontja szerinti szőlészeti és
borászati felvásárló közötti olyan borászati termék tétel adásvételének a hegyközségi szervezet
részére  történő  bejelentését,  amelynek  származási  bizonyítványa  lehetővé  teszi  a  Tokaj
eredetmegjelölés feltüntetését, továbbá tétel mennyisége legalább 200 hektoliter. Ugyanazon
borpiaci évben ugyanazon szőlészeti és borászati felvásárló részére történő értékesítést a tétel
mennyiségének megállapítása vonatkozásában egybe kell számítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség előírása esetén az adásvételi szerződés
bejelentésétől számított 10 napon belül nem lép hatályba, valamint a bejelentésben szereplő
borászati terméktétel elszállítása nem kezdhető meg. Az eladó köteles a bejelentésben legalább
a származási bizonyítvány kérelmében szereplő adatokat, valamint az egységárat és fizetési
feltételeket közölni.

(3) A Tokaj eredetmegjelölés termékleírásában meghatározott termőterületen belül borászati
üzemmel  rendelkező  hegyközségi  tagot  elővásárlási  jog  illeti  meg  a  bejelentett  borászati
terméktétel vonatkozásában.

(4) A Tokaj eredetmegjelölést kezelő hegyközségi szervezet a bejelentésben foglalt adatokat a
bejelentés  kézhezvételének  napján  honlapján  közli  az  elővásárlásra  jogosultakkal.  Az
elővásárlásra jogosult a közlés kezdő napjától számított 7 napos jogvesztő határidőn belül
tehet elfogadó nyilatkozatot az eladó felé.]

T/13955/10/1-7. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
6., 7., 10., 12., 13., 14., 15. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság változtatásokkal tartja fent
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)
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Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)
Módosítópont: T/13955/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. §
Módosítás jellege: módosítás

24. §

Ez a törvény 2021. [augusztus]július 1-jén lép hatályba.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Nyitrai Zsolt (Fidesz)
Módosítópont: T/13955/10/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 27. §
Módosítás jellege: kiegészítés

27. §

A Hktv. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott tagsági viszonyból eredő jogait
a)  természetes  személy  csak  személyesen  vagy  közeli  hozzátartozója  vagy  a  képviseletében
eljáró, legalább öt éve, legalább heti 20 órában folyamatosan alkalmazásában álló személy,
b) jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a képviseletére jogosult

útján gyakorolhatja.”

T/13955/10/1-7. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
6., 7., 10., 12., 13., 14., 15. 

Megjegyzés a HHSZ 42. § b) pontja alapján: 
1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat által módosítani kívánt törvény módosítással nem
érintett részére.
2. A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása valamely
szabályszerű  módosító  javaslat  tartalmával  való  összefüggése  vagy  a  HHSZ  44.  §  (1)
bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság változtatásokkal tartja fent
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- az előterjesztő (képviselője) egyetért
(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Nyitrai Zsolt (Fidesz)
Módosítópont: T/13955/10/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 28. §
Módosítás jellege: kiegészítés

28. §

A Hktv. 26. § (1a) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A borrégiós tanács hatáskörébe tartozik)

„c)  a  borrégiót  alkotó  valamely  hegyközségi  tanács  vagy annak  hiányában  hegyközség  által
átadott feladatok ellátása.”

T/13955/10/1-7. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
6., 7., 10., 12., 13., 14., 15. 

Megjegyzés a HHSZ 42. § b) pontja alapján: 
1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat által módosítani kívánt törvény módosítással nem
érintett részére.
2. A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása valamely
szabályszerű  módosító  javaslat  tartalmával  való  összefüggése  vagy  a  HHSZ  44.  §  (1)
bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság változtatásokkal tartja fent
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Nyitrai Zsolt (Fidesz)
Módosítópont: T/13955/10/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § új d) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

30. §

A Hktv.
d)  26.  §  (5)  bekezdésében  az  „A döntéshozatalhoz”  szövegrész  helyébe  az  „Amennyiben az
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alapszabály  egyhangúlag  elfogadott  módon  másképp  nem  rendelkezik,  a  döntéshozatalhoz”
szöveg,

lép.

T/13955/10/1-7. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
6., 7., 10., 12., 13., 14., 15. 

Megjegyzés a HHSZ 42. § b) pontja alapján: 
1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat által módosítani kívánt törvény módosítással nem
érintett részére.
2. A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása valamely
szabályszerű  módosító  javaslat  tartalmával  való  összefüggése  vagy  a  HHSZ  44.  §  (1)
bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság változtatásokkal tartja fent
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 15.
Benyújtó: Nyitrai Zsolt (Fidesz)
Módosítópont: T/13955/10/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 31. §
Módosítás jellege: kiegészítés

31. §

Hatályát  veszti  a  Hktv.  24.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjában  a  „2011.  december  31-ig  benyújtott”
szövegrész.

T/13955/10/1-7. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
6., 7., 10., 12., 13., 14., 15. 

Megjegyzés a HHSZ 42. § b) pontja alapján: 
1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat által módosítani kívánt törvény módosítással nem
érintett részére.
2. A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása valamely
szabályszerű  módosító  javaslat  tartalmával  való  összefüggése  vagy  a  HHSZ  44.  §  (1)
bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság változtatásokkal tartja fent
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)
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