
Az Országgyűlés

Törvényalkotási bizottsága

Iromány száma: T/13955/15.

Benyújtás dátuma: 2020-12-10 19:03

Parlex azonosító: L5HFGTSF0003

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Hende Csaba, Elnök 
Törvényjavaslat címe: A szőlészetről és borászatról
Önálló iromány száma: T/13955 

Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat  46.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  a szőlészetről  és  borászatról szóló  T/13955.  számú
törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § 4. pont b) alpont
Módosítás jellege: módosítás

1. §

E törvény alkalmazásában:
4.  borgazdasági  egység:  azon  adatszolgáltatók  által  alkotott,  gazdasági  aktában  nyilvántartott
csoport,

b) amelynek természetes személy tagjai, vagy jogi személy esetén a jogi személy természetes
személy [tagja]tagjai, egymás közeli hozzátartozójának minősülnek;

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2)  A  szőlő  termőhelyi  katasztert  vezető  szerv  besorolja  a  földterületet  a  szőlő  termőhelyi
kataszterbe.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás



(3) Az (1) bekezdés szerinti ültetvények telepítésének és kivágásának tényét az ültetvény használója
– a munka befejezését követően haladéktalanul – bejelenti a hegybírónak. A bejelentését követő 120
napon belül a hegybíró ellenőrzi a telepítés vagy a kivágás megtörténtét.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2)  Ha a  szőlőültetvény egy éven keresztül  nem áll  rendeltetésszerű  művelés  alatt,  a  hegybíró
figyelmezteti  az  ültetvény  használóját  a  szőlőültetvény  rendeltetésszerű  művelésére,  valamint
tulajdonosát  a  szőlőültetvény  rendeltetésszerű  művelésének  biztosítására.  A  figyelmeztetést
követően az ültetvény használójának [30 napon]egy hónapon belül nyilatkoznia kell arról, hogy a
szőlőültetvény rendeltetésszerű művelését megkezdte. Ha a tulajdonos a szőlőültetvény művelését
más  ültetvényhasználóval  kívánja  biztosítani,  a  tulajdonosnak  a  figyelmeztetéstől  számított  [30
napon]egy  hónapon belül  be  kell  mutatnia  a  szőlőültetvény  megfelelő  hasznosítását  biztosító
szerződést, vagy ha a tulajdonos maga kívánja a szőlőültetvényt művelni, nyilatkoznia kell erről.

Módosítópont sorszáma: 5.
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]négy  hónap
elteltével sem áll rendeltetésszerű művelés alatt, a hegybíró értesíti a növénytermesztési hatóságot,
amely elrendeli a szőlőültetvény tulajdonos költségére történő kivágását.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (3)-(5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Nem kiszerelt, valamint kiszerelt, de  [forgalomba hozatali ]forgalombahozatali  azonosítóval
nem  rendelkező  borászati  termék  –  e  törvény  végrehajtására  kiadott  miniszteri  rendeletben
meghatározott borászati termék kivételével – kizárólag borászati üzemben tárolható.

(4) A borászati üzemengedélyekről a borászati hatóság a tevékenységére vonatkozó jogszabályban
foglalt  ellenőrzési  feladatainak  ellátása  érdekében  nyilvántartást  vezet,  amely
tartalmazza[ természetes személy esetén]

a)  természetes  személy  esetén  az  üzemeltető  [nevét,  adószámát,  az  Éltv.  szerinti
élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (a továbbiakban: FELIR) azonosító számát
(a  továbbiakban:  FELIR  azonosító)]természetes  személyazonosító  adatait,  lakcímét,
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telephelyét, adóazonosító jelét, egyéni vállalkozó természetes személy esetén a nevét, székhelyét
és adószámát,
b)  az  üzemeltető  [partnerazonosítóját]Éltv.  szerinti  élelmiszerlánc-felügyeleti  információs
rendszer  (a  továbbiakban:  FELIR)  azonosító  számát  (a  továbbiakban:  FELIR  azonosító),
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által adott ügyfél-azonosítóját, telefonos és
elektronikus elérhetőségét[.],
c)  a  borászati  üzem  szakmai  tevékenységéért  felelős  személy  természetes  személyazonosító
adatait, lakcímét, telephelyét, telefonos és elektronikus elérhetőségét, adóazonosító jelét, egyéni
vállalkozó természetes személy esetén nevét,  székhelyét,  adószámát,  telefonos és elektronikus
elérhetőségét.

(5) A borászati  [üzemengedély nyilvántartás ]üzemengedély-nyilvántartás  azon adat kivételével,
amelyet  jogszabály  más  nyilvántartás  részeként  közhitelesnek  minősít,  közhiteles  hatósági
nyilvántartásnak minősül. A borászati [üzemengedély nyilvántartás ]üzemengedély-nyilvántartás e
törvény  végrehajtására  kiadott  kormányrendeletben  meghatározott  adatait,  természetes  személy
esetén  a  [(4)  bekezdés  a)  pontjában meghatározott  adatokkal  együtt,]nevét,  adóazonosítóját
vagy adószámát és FELIR azonosítóját a borászati hatóság a honlapján közzéteszi.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (1) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

9. §

(1) Borászati termék közfogyasztásra történő forgalomba hozatala vagy Magyarország területéről
való kivitele – a (2) bekezdésben és a 10. §-ban foglalt kivételtől eltekintve –

d)  a  borászati  hatóság  által  tételenként  kiadott  [forgalomba  hozatali  ]forgalombahozatali
azonosítóval

lehetséges.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5)  A hegybíró  –  a  [forgalomba  hozatali  ]forgalombahozatali  azonosító  kiadása  érdekében  –
értesíti a borászati hatóságot a végső származási bizonyítvány iránti kérelem benyújtásáról.

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. §
Módosítás jellege: módosítás
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10. §

(1) Az Európai Gazdasági Térség valamely szerződő államában már közfogyasztásra forgalomba
hozott  borászati  termék  származási  bizonyítvány  és  [forgalomba  hozatali  ]forgalombahozatali
azonosító nélkül forgalmazható.

(2) Ha nemzetközi szerződés [másképp]eltérően nem rendelkezik, az Európai Gazdasági Térségen
kívüli országból borászati termék – a borecet kivételével – a 9. § (1) bekezdés b)–d) pontjában
meghatározott feltételekkel hozható be Magyarország területére.

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. §
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.

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. alcím, Új 16. §
Módosítás jellege: kiegészítés

16. §

(1)  Az  Eger,  illetve  Tokaj  eredetmegjelölést  kezelő  hegyközségi  szervezet  adott  borpiaci  évre
előírhatja a Hktv. 4. § b) pontja szerinti borászati termelő és a szőlészeti és borászati felvásárló
közötti  olyan  borászati  terméktétel  adásvételének  a  hegyközségi  szervezet  részére  történő
bejelentését,  amelynek  származási  bizonyítványa  lehetővé  teszi  az  Eger,  illetve  a  Tokaj
eredetmegjelölés feltüntetését, továbbá a mennyisége legalább 200 hektoliter. Ugyanazon borpiaci
évben  ugyanazon  szőlészeti  és  borászati  felvásárló  részére  történő  értékesítést  a  borászati
terméktétel 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  és  a  bejelentésben szereplő  borászati
terméktétel elszállítása nem kezdhető meg. Az eladó köteles a bejelentésben legalább a származási
bizonyítvány iránti kérelmében szereplő adatokat, valamint az egységárat és a fizetési feltételeket
közölni.
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(3) Az eredetmegjelölés termékleírásában meghatározott  termőterületen belül borászati  üzemmel
rendelkező  hegyközségi  tagot  elővásárlási  jog  illeti  meg  a  bejelentett  borászati  terméktétel
vonatkozásában.

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

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

16. §

(1)  A  Tokaji  borvidék  területe  Abaújszántó,  Bekecs,  Bodrogkeresztúr,  Bodrogkisfalud,
Bodrogolaszi,  Erdőbénye,  Erdőhorváti,  Golop,  Hercegkút,  Legyesbénye,  [Makkoshotyka,
Mád]Mád,  Makkoshotyka,  Mezőzombor,  Monok,  Olaszliszka,  Rátka,  Sárazsadány,  Sárospatak,
Sátoraljaújhely,  Szegi,  Szegilong,  Szerencs,  [Tarcal,  Tállya]Tállya,  Tarcal,  Tokaj,  Tolcsva,
Vámosújfalu  településeknek  a  szőlő  termőhelyi  kataszter  szerint  I.  és  II.  osztályú  határrészeire
terjed ki, és zárt területet alkot.

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A Tokaji borkülönlegességek a következő bortípusok:
a) Tokaji aszú: a Botrytis cinerea hatására nemesen rothadt, tőkén aszúsodott, szüretkor kézzel
külön szedett, feldolgozott szőlőbogyók mustban, részben erjedt szőlőmustban, még erjedésben
lévő újborban vagy azonos évjáratú borban történő áztatását követő alkoholos erjedés útján nyert,
és a forgalomba hozatal előtt fahordóban érlelt Tokaji borkülönlegesség,
b) Tokaji eszencia: a Botrytis cinerea hatására nemesen rothadt, tőkén aszúsodott és szüretkor
kézzel  külön  szedett  szőlőbogyókból  préselés  nélkül  kiszivárgó,  szőlőmustból  minimális
alkoholos erjedés útján keletkező Tokaji borkülönlegesség.
c) Tokaji fordítás: a kipréselt aszútésztára felöntött meghatározott termőhelyről származó mustból
vagy  azonos  évjáratú  borból  alkoholos  erjedés  útján  készült,  fahordóban  érlelt  Tokaji
borkülönlegesség, amely jellegzetes érlelési illattal és zamattal rendelkezik,
a) Tokaji máslás: a szamorodni vagy az aszú seprőjére felöntött mustból vagy azonos évjáratú
borból alkoholos erjedés útján készült Tokaji borkülönlegesség, amely jellegzetes érlelési illattal
és zamattal rendelkezik, és fahordóban érlelték,
[b) Tokaji fordítás: a kipréselt aszútésztára felöntött meghatározott termőhelyről származó
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mustból  vagy azonos évjáratú  borból  alkoholos  erjedés  útján készült,  fahordóban érlelt
Tokaji borkülönlegesség, amely jellegzetes érlelési illattal és zamattal rendelkezik,]
c)  Tokaji  szamorodni:  a  Botrytis  cinerea  hatására  nemesen  rothadt,  tőkén  aszúsodott  és
egészséges  szőlőszemek  feldolgozásával  előállított,  és  a  forgalomba  hozatalt  megelőzően
fahordóban érlelt Tokaji borkülönlegesség,
[d) Tokaji aszú: a Botrytis cinerea hatására nemesen rothadt, tőkén aszúsodott, szüretkor
kézzel külön szedett, feldolgozott szőlőbogyók mustban, részben erjedt szőlőmustban, még
erjedésben lévő újborban vagy azonos évjáratú borban történő áztatását követő alkoholos
erjedés  útján  nyert,  és  a  forgalomba  hozatal  előtt  fahordóban  érlelt  Tokaji
borkülönlegesség,
e) Tokaji  eszencia:  a  Botrytis  cinerea  hatására  nemesen  rothadt,  tőkén  aszúsodott  és
szüretkor  kézzel  külön  szedett  szőlőbogyókból  préselés  nélkül  kiszivárgó,  szőlőmustból
minimális alkoholos erjedés útján keletkező Tokaji borkülönlegesség.]

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(7) A Tokaj eredetmegjelölést kezelő hegyközségi szervezet jogosult kezdeményezni a 21. § (1) és
(2) [bekezdés]bekezdése szerinti ellenőrzést és az azon való részvételt.

Módosítópont sorszáma: 15.
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
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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.]

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § (2) bekezdés g) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az ePincekönyv rendszer tartalmazza
g) a forgalomba hozatalhoz kapcsolódó adatokat, ideértve különösen az analitikai vizsgálat és az
érzékszervi  jellemzők  megfelelősége  vizsgálatának  eredményét,  valamint  a  [forgalomba
hozatali ]forgalombahozatali azonosítót,

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § (3) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az ePincekönyv rendszer nyilvántartja
c)  gazdálkodó  szervezet  adatszolgáltató  székhelyét,  telephelyét,  adószámát,  [cégjegyzék
számát]cégjegyzékszámát.

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § (9) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(9)  A HNT  az  ePincekönyv  rendszerben  kezelt  adatokat  a  Központi  Statisztikai  Hivatal  [(a
továbbiakban: KSH) ]részére statisztikai célokra való felhasználás érdekében, a statisztikai cél
előzetes igazolása alapján, az ahhoz szükséges mértékben, egyedi azonosításra alkalmas módon,
térítésmentesen  átadja.  Az  átvett  adatok  körét  és  az  adatátvétel  részletes  szabályait  a  hivatalos
statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 28. §-a szerinti megállapodásban kell rögzíteni.

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § (1) bekezdés a) pont ah) alpont
Módosítás jellege: módosítás

20. §
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(1)  A gazdasági  akta  az  Európai  Unió közvetlenül  alkalmazandó jogi  aktusaiban meghatározott
kötelezettségek teljesítése érdekében tartalmazza

a) az adatszolgáltató
ah)  által  leadott  szüreti  bejegyzéseket,  termelési  jelentéseket,  [származási  bizonyítvány
kérelmeket]származásibizonyítvány-kérelmeket,

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § (1) bekezdés d) pont df) alpont
Módosítás jellege: módosítás

20. §

(1)  A gazdasági  akta  az  Európai  Unió közvetlenül  alkalmazandó jogi  aktusaiban meghatározott
kötelezettségek teljesítése érdekében tartalmazza

d) az adatszolgáltató használatában lévő szőlőparcellák
df)  kapcsolatát  a  szőlőültetvények  szerkezetátalakításával,  átállításával  és  [zöldszüret
intézkedéssel ]zöldszüret-intézkedéssel összefüggő támogatásokkal,

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2)  A gazdasági  akta  az  (1)  bekezdés  a)  pont  af)  és  ag)  alpontja,  valamint  b)  és  c)  pontja
tekintetében – azon adat kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek
minősít – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(2)  A  borászati  hatóság  helyszíni  ellenőrzésre  feljogosított  kormánytisztviselője,  valamint
jelenlétében a hegybíró, hatósági ellenőrzés végzése során – az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvény [(a továbbiakban: Ákr.) ]69. §-ában foglaltakon túl – jogosult

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § (2) bekezdés g) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2)  A  borászati  hatóság  a  közigazgatási  szabályszegések  szankcióiról  szóló  törvényben
meghatározott  szankciókon  kívül  az  e  törvény  végrehajtására  kiadott  kormányrendeletben
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meghatározottak szerint
g) a származási helyre utaló megnevezés használatát megtilthatja, illetve

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § (7) és (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(7) A mulasztási és a minőségvédelmi  bírság mértékét, megállapításának szempontrendszerét és a
bírság megfizetése módjának részletszabályait az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet
állapítja meg.

(8) A mulasztási bírság és a minőségvédelmi bírság a központi költségvetés bevételét képezi.

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § (1) bekezdés 8. pont
Módosítás jellege: módosítás

23. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
8.  a  borászati  üzemengedély  kiadására  és  a  borászati  [üzemengedély  nyilvántartás  ]
üzemengedély-nyilvántartás  vezetésére  vonatkozó  szabályokat,  valamint  a  borászati
[üzemengedély  nyilvántartás  ]üzemengedély-nyilvántartás  személyes  adatnak  nem minősülő
tartalmát;

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § (1) bekezdés 12. és 13. pont
Módosítás jellege: módosítás

23. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
12.  a  [forgalomba  hozatali  ]forgalombahozatali  azonosító  kiadására  és  nyilvántartására
vonatkozó szabályokat;
13. a szakmai-jövedéki nyilvántartás vezetésére, a [papír alapon ]papíralapon vezetett szakmai-
jövedéki  nyilvántartás  hitelesítésének és  a  hitelesítésekre vonatkozó nyilvántartás  vezetésének
szabályait;

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 25. §
Módosítás jellege: kiegészítés
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25. §

A 16. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés nem alkalmazható az e törvény hatálybalépésekor már
forgalomban levő termékek esetében.

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. §
Módosítás jellege: módosítás

26. §

(1) A Hktv. 4. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés [lép, és a Hktv. 4. §-a a következő e)
ponttal egészül ki:]lép:
(E törvény és e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alkalmazásában:)

„d)  borvidék:  termőhelyek  összességéből  álló  szakigazgatási  egység,  amely  több  település
közigazgatási  területére  kiterjedően  hasonló  éghajlati,  domborzati,  talajtani  adottságokkal,
jellemző  fajtaösszetételű  és  művelésű  ültetvényekkel,  sajátos  szőlő-  és  bortermelési
hagyományokkal rendelkezik,
[e) szakigazgatási egység: a borvidék és a borrégió.]”

(2) A Hktv. 4. §-a a következő f) ponttal egészül ki:
(E törvény és e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alkalmazásában:)

„f) szakigazgatási egység: a borvidék és a borrégió.”

Módosítópont sorszáma: 29.
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.”

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 28. §
Módosítás jellege: kiegészítés
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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.”

Módosítópont sorszáma: 31.
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
alapszabály  egyhangúlag  elfogadott  módon  másképp  nem  rendelkezik,  a  döntéshozatalhoz”
szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 32.
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.

Indokolás

1. Nyelvhelyességi pontosítás. 
2. Nyelvhelyességi pontosítás. 
3. Kodifikációs pontosítás. 
4. Kodifikációs pontosítás. 
5. A T/13955/5. számú módosító javaslat kodifikációs szempontból pontosított megfogalmazása. 
6. Nyelvhelyességi  pontosítás,  valamint  az  Éltv.  rendelkezéseivel  való  összhang  biztosítása
érdekében  mind  a  borászati  tevékenységet  végző,  üzemeltető  természetes  személyek,  mind  az
általuk  alkalmazott  felelős  személyek  esetében  szükséges  az  érintettek  pontos  beazonosítása  és
elérhetősége,  amelynek érdekében valamennyi  természetes  személyazonosító adat,  és a  felsorolt
egyéb adatok nyilvántartására szükség van. 
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7. Nyelvhelyességi pontosítás. 
8. Nyelvhelyességi pontosítás. 
9. Nyelvhelyességi és kodifikációs pontosítás. 
10. Lásd a T/13955/11/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
11.,  15. A  termőhelyi  elővásárlási  opció  célja  az  érintett  földrajzi  árujelző  piaci  értékének
megvédése. A magyar borászat jelenleg két hungarikummal büszkélkedhet: a Tokaji Aszúval és az
Egri Bikavérrel. Célszerű a Tokaji Aszú mellett az Egri Bikavér termelőit képviselő szervezetet is
ellátni minden eszközzel a helyi értékek védelme érdekében. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

12. Kodifikációs pontosítás. 
13. Kodifikációs pontosítás. 
14. Nyelvhelyességi pontosítás. 
16. Nyelvhelyességi pontosítás. 
17. Nyelvhelyességi pontosítás. 
18. Kodifikációs pontosítás. 
19. Nyelvhelyességi pontosítás. 
20. Nyelvhelyességi pontosítás. 
21. Kodifikációs pontosítás. 
22. Kodifikációs pontosítás. 
23. Kodifikációs pontosítás. 
24. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. § (4) bekezdése
alapján a bírságfizetési kötelezettséget megállapító törvényben meg kell határozni, hogy a bevétel
az államháztartás mely alrendszerének bevételét képezi. 
25. Nyelvhelyességi pontosítás. 
26. Nyelvhelyességi pontosítás. 
27. A T/13955/9. számú módosító javaslat kodifikációs szempontból pontosított megfogalmazása. 
28. Kodifikációs pontosítás. 
29. Lásd a T/13955/11/6. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
30. Lásd a T/13955/11/7. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
31. Lásd a T/13955/11/8. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
32. Lásd a T/13955/11/9. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
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