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Kövér László
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben
Zárószavazás előtti módosító javaslat

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994 . (IX.30.) OОУ határozat 107 . §
(1) bekezdés b) pontja alapján „az egyes törvényeknek agrár- és környezetügy i
tárgyban történ ő módosításáról” szóló T/13139. számú törvényjavaslat T/13139/21 .
számú egységes javaslatához а következő zárószavazás előtti módosító javaslato t
terjesztem elő :

1. Az egységes javaslata következő új 63. §-sal egészül ki, az ezt követő §-ok
megjelölése értelemszerűen változik :

„63. §

А sző lőtermesztésről ésа borgazdálkodásról szóló 2004 . évi XVIII . törvény (a
továbbiakban : Btv.) 10. § (2) bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép :

„(2) 2004 . május 1 je után engedéllyel végzett ültetvénykivágyás alakján újratelepítési
Togot szerző és kivágási engedéllyel rendelkező személy újratelepítési jogátа
kivágástól számított ötödik borpiaci év (augusztus 1 július 31 .) véigLogosult
felhasználni . Az ezen időszak alatt fel nem használt újratelepítési jogokа telepítési
jogtartalékba kerülnek. Az újratelepítési jogra, az új telepítési jogra, valamint а
telepítési jogtartalékra vonatkozó részletes szabályokat az е törvény felhatalmazása
alapján kiadott rendelet határozza meg .”

2. Az egységes javaslat 63 . §-a а következők szerint módosul :

„б3. §

(1)А [szőlőtermesztésről és а borgazdálkodásról szóló 2004 . évi XVIII. törvény (a
továbbiakban : Btv.)]Bty. 13/A. § (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

,,(3) А „védett eredetű” kifejezés – kiegészítve az adott borászati termékkategóri a
nevével – az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel egyenérték ű kifejezésként
használhatóa vonatkozó termékleírás szerint а következő borászati termékek esetében :

a) bor,



b) pezsgő ,
c) minőségi pezsgő ,
d) illatos minőségi pezsgő ,
e) gyöngyözőbor,
fi szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor . "

(2)А Btv. 13/A . §-aа következő (10) bekezdéssel egészül ki :

„(10)А (9) bekezdésben foglaltaktól eltérőenа termékleírás módosítására irányuló
kérelemben foglaltakat –а miniszter döntése alapján – el őszörа nemzet i
jóváhagyásról szóló határozatban megjelölt id őpontot követ ően forgalomba hozott
borászati termékekre kell alkalmazni, amennyiben azok az édesítés, а palackozás hely e
vagyа forgalomba hozatalt megelőző érzékszervi bírálat szabályait érintik .”"

3. Az egységes javaslata következő új 83 . §-sal egészül ki, az ezt követő §-ok
megjelölése értelemszerűen változik :

„83.§

А Лfvt . 21 . § (3) bekezdéseа következő ,) ponttal egészül ki :

[Nem kell járulékot fizetni, ha az ingatlanügyi hatósága termőföld más célú
hasznosításátj

1,i) termálvíz-hasznosító létesítményekb ől kibocsátott használt termálvizek átmeneti
tározására és természetközeli tisztítására szolgáló – lehet őség szerint többcélú–
állandó jellegű tározók létesítése és bővítése,”

acéljából engedélyezi.j"

4. Az egységes javaslat 131 . §-a а következők szerint módosul :

„131. §

Az Evt. 105 . §-a а következő (3)–(9) bekezdéssel egészül ki :

,,(3) Az erdőterv-módosítási eljárás, az igénybevételi eljárás, valamint a z
erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételi eljárás ügyintézési határideje – az
egyszerűsített erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétel kivételével – 45 nap .

(4) Ha az erdészeti hatósági eljárás а Ket.-ben meghatározott jelentős számú ügyfelet
érint, akkora hatóság az ügyféllel hirdetményi úton tart kapcsolatot .

(5) Az erdészeti hatóság az erd őben folyó tevékenység jogszerűségét az ügyfél
előzetes értesítésének mell őzésével is ellenőrizheti .



(6) Az erdészeti szakszemélyzet névjegyzékből való törlése esetén а törlés tényét а
névjegyzékben haladéktalanul fel kell tüntetni .

(7) Az erdőgazdálkodó nyilvántartásba történő bejegyzése iránti eljárást az erdészet i
hatósága bírósági eljárás jogerős lezárásáig felfüggeszti, ha

a) а bejegyzés alapjául szolgáló magánokirat valódiságát а felek, illetve а hitelesítő
vagy ellenjegyz ő személyek valamelyike vitatja; vagy
b) а bejegyzéssel érintett ingatlan társult erdőgazdálkodásra kötelezett legalább 25 %
tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosai az ingatlan közös tulajdonána k
megszüntetését kezdeményezték .

(8) Ha а [(9)](7) bekezdésben foglalt bejelentést tevő személyek az erdészeti hatósági
hiánypótlási felhívásban meghatározott határidő alatta bejegyzés alapjául szolgáló
okirat érvénytelensége, illetve а közös tulajdon megszüntetése iránti per megindítását а
keresetlevélnek а bíróságon iktatott példányával vagy annak hiteles másolatával ne m
igazolják, az erdészeti hatóság érdemi határozatot hoz а bejegyzési kérelem
tekintetében .

(9) Semmisségi oknak min ősül, ha az erdészeti hatóság az erd ő igénybevételének
engedélyezéséről, elvi engedélyezésérő l а közérdekűség vagy а kivételessége törvény
szerinti vizsgálata nélkül dönt .""

5. Az egységes javaslat 22 . alcíme а következők szerint módosul, az ezt követő §-
ok megjelölése értelemszer űen módosul :

„22. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve
módosításáról szóló 2010. évi ХС. törvény módosítása

135 . §

Az egyes gazdasági és énzügyi tárgyú törvények megalkotásáról illetve
módosításáról szóló 2010 . éviХС . törvény II . Fejezeteа következő 12/C. §-sal egészül
kl :

„12/C .	 § Az egyestörvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történ ő
módosításáról szóló 2013 . évi. . . törvénnyel megállapított 10 . -tа 2014. január 1 jén
vagy azt követően megszerzett bevételekre kell alkalmazni . ”

136.

(1) Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetv e
módosításáról szóló 2010 . évi ХС . törvény 8 . § (2) bekezdésében az „Art .” szövegrés z
helyébe az „adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCII . törvény (a továbbiakban: Art .)”
szöveg lép.”



(2) Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, 	 illetve
módosításáról szóló 2010 . éviХС . törvény 10 . §-ábanа „98” szövegrész helyébeа
„75” szöveg lép .

137.

Hatályát veszti az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról ,
illetve módosításáról szóló 2010 . éviХС . törvény 11 . § (3) bekezdés a) pontjában az

, és be kell számítani az Szja tv . 3 . §-ának 75 . pontja szerinti éves összes jövedelem
megállapításánál" szövegrész ."

6. Az egységes javaslat 161 . §-a а következők szerint módosul :

„161. §

(1) Az Ftty . 6 . § (3) bekezdéseа következő h) ponttal egészül ki :

[Igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnij

„h)а geodéziai tervezői, valamintа geodéziai szakértői minősítési eljárásért.”

(2) Az Ftty . 6. §-a а következő (8)–(18) bekezdéssel egészül ki :

,,(8) А katasztrófavédelemről szóló törvényben és а végrehajtására kiadott
kormányrendeletben meghatározo tt veszélyhelyzet és katasztrófaveszély elhárítása é s
az arra való felkészülés esetén а hivatásos katasztrófavédelmi szervek részére –
hitelesítés nélkül – díjmentesen igényelheti а 3 . § (1) bekezdés a)g) pontjában
meghatározott adatbázisok adatait а miniszter felelősségi körébe tartozó adato k
esetén az adatszolgáltatótól, а honvédelemért felelős miniszter felelősségi körébe
tartozó adatok esetén а honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szervtő l . Az
átadott állami alapadatokat, vagy azok alapján készült termékeket а veszélyhelyzet é s
katasztrófaveszély elhárítást irányító szervezet а katasztrófavédelemről szóló
törvényben és а végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint
adhat] a át .

(9) А (8) bekezdés alapján átado tt állami alapadatokat а veszélyhelyzet vagy
katasztrófaveszély megszűnése után – а megszűnéstől számított 30 napon belül – az
adatigénylőnek vissza kell szolgáltatnia az adatszolgáltató részére .

(10) Az Országos Statisztikai Adatgy űjtési Program keretében meghatározott adatoka t
az adatgyűjtést készítő – hitelesítés nélkül – díjmentesen igényelheti а földmérési é s
térinformatikai államigazgatási szervtő l .

(11) Az adatszolgáltató díjmentesen szolgáltat] a а 2. § (2) bekezdésében meghatározott
állami alapmunkák végzéséhez szükséges adatokat . Az adatszolgáltatás hálózat i
szolgáltatón keresztüli adathozzáféréssel is biztosítható .



(12)А 18. § (7) és (8) bekezdése, valamint а 19. § (8) bekezdése alapján átadott
adatokért а minőség ellenőrzési vizsgálatot követően az adatállománnyal rendelkezn i
jogosulta 3 . § (1) bekezdés a), b), e), fi, valamint h) és i) pontjában meghatározott
állami alapadatok adatbázisaiból külön megállapodás alapján díjmentes
kompenzációs adatigénylésre jogosult .

(13)А honvédelemért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó, а 3 . § (1) bekezdé s
e)g) pontjában meghatározott állami alapadatok adatbázisaiból а Magyar
Honvédség szervezetei és а Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat feladataik
ellátásához, valamint szakirányú fejlesztéséhez а honvédelem térképészeti
támogatásáért felelős szervtő l а szakmai ellátási normák alapján díjmentese n
igényelhetnek adatot .

(14)А honvédelemért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó, а 3 . § (1) bekezdé s
e)g) pontjában meghatározott állami alapadatok adatbázisaiból а honvédelmi
miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézmény а hazafias
honvédelmi nevelési feladatok, а Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi é s
Honvédtisztképző Kara és а katonai légügyi hatósági feladatokat ellátó szervezet a z
ország védelmi feladatainak ellátásával összefüggő feladataik ellátásához а
honvédelem térképészeti támogatásáért felel ős szervtől díjmentesen igényelhetnek
adatot .

(15)А honvédelemért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó, а 3 . § (1) bekezdé s
e)g) pontjában meghatározo tt állami alapadatok adatbázisaiból а rendvédelmi és а
védelmi igazgatási szervek, valamint а különleges jogrend alatti feladatellátásban és
az országmozgósítás feladataiban részt vevő egyéb központi államigazgatási szerve k
és azok területi szervei min ősített időszakra való felkészülésre а honvédelem
térképészeti támogatásáért felel ős szervtől díjmentesen igényelhetnek adatot .

(16)А (13)—(15) bekezdésben meghatározott szervek részére az adatszolgáltatá s
rendjét а honvédelemért felelős miniszter rendeletben szabályozza .

(17) Az ingatlanügyi hatóságok а hatósági feladataik ellátásához nem fizetne k
adatszolgáltatási, illetve vizsgálati és záradékolási díjat .

(18)А miniszter, illetve а honvédelemért felelős miniszter а hatáskörébe tartozó
állami alapadatbázisokból történő adatszolgáltatás tekintetében igazgatás i
szolgáltatási díjmentességet engedélyezhet államigazgatási szervek részére а
központi címregiszter létrehozása érdekében.""

7. Az egységes javaslat 167. §-a а következők szerint módosul :

„167. §

Az Ftty . а 29. §-t követően а következő 29/А . és 298 . §-sal egészül ki :



,,29/A. § Az ingatlanügyi hatósága földmér ő vállalkozó vagy vállalkozás részére a z
ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkák végzése céljából а tulajdoni lapo n
szereplő természetes személyazonosító adatokat, jogokat és tényeket átadja .

29 /В . § (1) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban változást ne m
eredményező egyéb célú geodéziai munkák irányítását és min őségbiztosítását
geodéziai tervezői [és] vagy geodéziai szakért ői minősítéssel rendelkező személy
végezheti . А geodéziai tervezői, [és] valamintа geodéziai szakértői minősítéssel
kapcsolatos eljárásban а miniszter által létrehozott Földmérő Minősítő Bizottság
szakértőként jár e1. А minősítés megadásáról а Földmérő Minősítő Bizottság szakért ői
véleménye alapján az е törvény felhatalmazása alapján kiado tt kormányrendeletben
meghatározo tt szerv hatósági jogkörében eljárva dönt .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerva minősítettekrő l országos, bárki számár a
ingyenesen hozzáférhető nyilvántartást vezet, amely tartalmazza а tevékenysé g
végzésére jogosult személy :

a) természetes személyazonosító adatait ,
b) а geodéziai tervezői [és] vagyа geodéziai szakértő i minősítés számát,
c) szakképzettségét ,
d) telephelyét,
e) lakcímét,
fi elérhetőségeit ,
gÍ а geodéziai tervező i [és] vagyа geodéziai szakértői minősítés érvényességi idejét .

(3) А nyilvántartásban szereplő а (2) bekezdés d) —fi pontban meghatározott adatainak
а nyilvánosságra hozatalát írásban az adatnyilvántartónál megtilthatja .

(4) Geodéziai tervező i [és] vagy geodéziai szakértő i minősítést az kaphat, ak i

a) megfelel а 28 . § (1) bekezdésben meghatározott szakképesítésnek,
[b) tagja а területileg illetékes mérnöki kamarának, ]
[c]) а földmérési, térképészeti tevékenységtő l eltiltás hatálya alatt nem áll és
[d]) büntetlen előéletű .

(5) А geodéziai tervező i [és]	 vagyа geodéziai szakértői minősítést igénylő személy а
döntést meghozó szerv részére hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy а (4) bekezdés
b) ésc) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn .

(6) А (1) bekezdés szerint megadott min ősítés а megadástól számított öt évi g
érvényes . Az érvényesség meghosszabbításának feltétele :

a) а földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv illetve а kamara álta l
akkreditált szakirányú továbbképzéseken vagy konferenciákon húsz továbbképzés i
pont megszerzése, és



b) а felsőfokú szakirányú végzettség igazolása .

(7) А kamara által szervezett szakmai továbbképzésekért adható továbbképzés i
pontokat а kamara állapítja meg .

(8) А (2) bekezdésben meghatározo tt nyilvántartás, а (2) bekezdés b) és g) pontjában
meghatározott adatok vonatkozásában közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül .

[(9) А geodéziai tervezési vagy geodéziai szakértői engedély kiállításáért, а külön
jogszabály szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítését igazol ó
hatósági bizonyítvány kiállításáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. ]

[(10)] (9) Az (1) bekezdésben meghatározo tt szerva Földmérő Minősítő Bizottság
véleménye alapján – szakmai vagy etikai vétség esetén – а geodéziai tervező i t [és]
valamintа geodéziai szakértői minősítést visszavonja, vagy legfeljebb 2 év i
időtartamra felfüggeszti . Visszavonás esetén а földmérő ismételt minősítést – а
visszavonásról szóló határozat jogerőre emelkedését követő – 3 év elteltével kaphat .""

8. Az egységes javaslat 170 . § (4) bekezdése а következők szerint módosul :

„(4) Az Ftty . 38 . § (2) bekezdés i) pontja helyébe а következő rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kapa miniszter, hogy]

„ i) а felelősségi körébe tartozó alapponthálózati pontok áthelyezésével, pótlásával ,
megszüntetésével, helyreállításával, helyszínelésével és karbantartásával, valamin t
pontpusztulás esetén а károkozóval szembeni eljárás megindításával kapcsolatos
szabályokat, ”

[rendeletben állapítsa meg.]”

9. Az egységes javaslat 187. §-a а következők szerint módosul :

„187. §

(1)А Н . 88 . § (1) bekezdés 3 . pontja helyébe а következő rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap а Kormány, hogy rendeletben szabályozza :]

„3 . а veszélyes hulladék képz ődésének megelőzésével kapcsolatos tevékenységek és а
veszélyes hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek végzésének
feltételeit, valamint а Hulladékminősítő Bizottságra vonatkozó részletes szabályokat ;”

(2)А Н . 88 . § (1) bekezdés 12 . pontja helyébe а következő rendelkezés lép :

[Felhatalmazást kap а Kormány, hogy rendeletben szabályozza :]



„12. az elektromos és elektronikus berendezés hulladékká válását megelőző
tevékenységek és а hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezésse l
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályait, valamint a z
elektromos és elektronikus berendezések vissza- és átvételi díját ;”

(3)А Ht.88 . § (1) bekezdéseа következő 31 . ponttal egészül ki :

[Felhatalmazást kapа Kormány, hogy rendeletben szabályozza :Z

„31 . az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó részletes szabályokat ; ”

(4)А Ht . 88 . § (2) bekezdés 4. pontja helyébe а következő rendelkezés lép :

[Felhatalmazást kap а környezetvédelemért felelős miniszter, hogy rendeletben
állapítsa meg :]

„4 . а hulladék termikus kezelésének technikai követelményeit és részletes szabályait ;”

[(4)]) А Ht . 88 . § (3) bekezdés a) pont аа) és ab) alpontja helyébe а következő
rendelkezés lép :

[Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter а környezetvédelemért felelős
miniszterrel egyetértésben, hogy:J

„ аа) а humán gyógyszer hulladékká válását megelőző tevékenységek és а
gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek végzéséne k
szabályait, valamint а gyógyszergyártók biztosítékadására és tájékoztatási
köteleze ttségére vonatkozó részletes szabályokat,
ab) az egészségügyi intézményekben képződő hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységek végzésének részletes szabályait, ”

[rendeletben állapítsa meg.]"

10. Az egységes javaslat 190 . §-a а következők szerint módosul :

„190 . §

Hatályát veszti а Ht.

a) 24 . § (1) bekezdés b) pontjában а „— veszélyes hulladék esetén —” szövegrész ;
b)47/А . § (6)—(8) bekezdése ;
c) 86. § (6) bekezdésében az „a szabálysértési” szövegrész ;
d) 88. § (2) bekezdésének 9 . pontja ;
X90. § (9) bekezdése.”



11 . Az egységes javaslat 205. §-a а következők szerint módosul :

„205. §

W А Hhvty. 74. § (4) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(4)А halgazdálkodási jog е törvény hatálybalépését követő 15 évig illeti meg azt, ak i
2013 . augusztus 31-én az ado tt halászati vízterületen nem haszonbérleti jogviszony
alapján volt jogosulta halászatra jogosultat megillető jogok gyakorlására . ”

(2)А Hhvty.74. §(6)bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép :

Az е törvény hatálybalépése előtt megváltott — а halászatról és а horgászatról
szóló 1997 . évi XLI . törvény szerinti —állami halászjegy, állami horgászjegy, halász
területi en edély, fo ási napló, továbbá kiadott éves kutatási en edélу 1e?később 2014 .
január 31-ig érvényes .""

12. Az egységes javaslata következ ő új 209. és 210. §-sa1 egészül ki, az ezt követő
§-ok megjelölése értelemszerűen módosul :

„209.

АMinty. 37 . § (4) bekezdéseа következő szöveggel lép hatályba _

„(4) А Н .39. § (5) bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép :

„(5) Önkormányzati rendeletа közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységér ő l
és	 а 	 hulladékgazdálkodási	 közszolgáltatás	 végzésének	 feltételeirő l	 szóló
kormányrendeletben meghatározo ttakon túl az ingatlanhasználót kötelezheti 	 а
települési hulladék további anyagfajta vagy hulladéktípus	 szerinti	 elkülönített
gyű jtésére .”"

210.

А Minty. 38 . § (2) bekezdéseа következő szöveggel lép hatályba :

„(2)А Ht. 43 . §а következő (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) Az elkülönített hulladékgyűjtési rendszertа közszolgáltató úgy alakítja ki, hogy

a)а hulladék hasznosítható összetevő i fizikai válogatással elkülöníthetők legyenek;
Nа hulladékgazdálkodási közszolgáltatástа lehető legkevesebb gyűjtőedény
elhelyezésével is biztosítani tudja ;
c) legalább apapír-, az üveg-,а műanyag,а fém- ésа biohulladék, valamintа
háztartásban képződő veszélyes hulladék elkülönített gyűjtése biztosíto tt legyen ;



	 а települési hulladék hulladékgyűjtő szigeten történő elhelyezése csak kiegészítő
megoldásként, elsősorban olyan sűrűn lakott településrészeken legyen alkalmazható ,
ahol házhoz menő gyűjtés nem biztosítható ;
а hulladékgyűjtő udvarok а lakossá& számára könnyen elérhet ő közelségben legyenek
kialakítva."""

13. Az egységes javaslat 35 . alcíme és 210. §-a elhagyásra kerül, az ezt követő
szerkezeti egységek megjelölése értelemszerűen változik :

„[3S. А Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egye s
törvények módosításáról szóló 2013 . évi ССIII. törvény módosítása

210. §

Nem lép hatályba а Magyarország 2014 . évi központi költségvetését megalapozó
egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CCIII . törvény 26. § (2) bekezdés c)
pontja.] ”

14. Az egységes javaslat 36. alcíme а következők szerint módosul, az ezt követő §-
ok megjelölése értelemszerűen módosul:

„36. А mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013 . évi CXXII. törvénnyel
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013 . évi

[	 ]CCXIL törvény módosítása

[211]210. §

„A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013 .évi CXXII.törvénnyel
összefüggő egyes rendelkezésekr ől és átmeneti szabályokról szóló 2013 .évi CCXII .
törvéna továbbiakban Fétv.) 60 . § (4) bekezdése а következő szöveg еg 1 1éр
hatályba _

„(4)А Földforgalmi törvényben meghatározott mez őgazdasági termelőszervezet mint
haszonbérlő és az annak legalább 3 éve foglalkoztatott alkalmazo ttja mint
haszonbérbeadó között létrejött haszonbérleti szerz ődéstа gazdasági év végévelа
haszonbérbeadó 60 napos felmondási idővel felmondhatja, haа mezőgazdasági
termelőszervezettel fennálló munkaviszonyaа munkáltató által gyakorolt rendkívül i
felmondás és bármilyen okból – ide nem értve az 58 . § (2) bekezdésében foglalt esete t
– megszűnik.”

211.§

А Féty. 108. §-aа következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűlegа § meglevő
szövegének meg,j elölése (1) bekezdésre módosul :



„(2) Az (1) bekezdés szerinti haszonélvezeti jog jogosulja általa föld használati
jogosultságának átengedéséről szóló szerződés 2014 . május 1 jénа törvény erejénél
fogva megszűnik.”"

212.§

А Féty.130 . §-aа következő (2) bekezdésselegészül ki, egyidej űlegа § meglevő
szövegének megjelölése (1) bekezdésre módosul :

„(2)А személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII . törvény 3 . § 53 . pontjábanа
„termőföld magánszemély” szövegrész helyébe 	 а „termőföld,	 illetve	 halastó
magánszemély” szöveg lép .”

213.§

А Féty. 100 . § (7)bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép :

„(7)А mezőgazdasági igazgatási szerv az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban lévő
adatokatа földhivatali információs rendszerben kezeli . ”

[212]214 . §

А [mező- és erd őgazdasági földek forgalmáról szóló 2013 . évi CXXII . törvénnye l
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013 . évi . . .
törvény]Féty .

52 . § (2) bekezdésében а „2014 .” szövegrész helyébe а „2013 .” szöveg ,
b) 105 . § (3) bekezdésében az „a 131 ._§,”szövegrész helyébe az „a 130 . § (2)
bekezdése,а 130 . §,” szöveg

lép."

215.

Hatályát veszti а (mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013 . évi
CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról
szóló 2013 . évi . . . törvény]Féty . 105 . § (6) bekezdésében az „a 122 . §,” szövegrész ."

15. Az egységes javaslat 213 . §-a а következők szerint módosul :

„213 . §

(1) Ez а törvény — а (2)—(10) bekezdésben meghatározott eltёréssel — 2013 . december
31-én lép hatályba .

(2)А 8 . § 2014 . január 1 jén lép hatályba .



(3) Az [81–85]82–87. §, а [90]92 . §, а [120] 122 . és [121] 123 . §, а [126] 128. § o)–t)
pontja, а [189] 193 . § g) és h) pontja 2014 . február 15-én lép hatályba .

(4) А 29 . §, а 31 . §, az 50 . § (1) bekezdése, az 54 . § d) pontja, а [172]176 . § e) pontja
és а [173]	 177. § c) pontja 2014 . március 1 jén lép hatályba .

(5) A 49 . § és а [173]	 177 . § a) pontja 2014 . március 16-án lép hatályba .

(6)А 2 . és а 3 . §, а 39. § (1) bekezdése 2014 . május 1 jén lép hatályba .

(7)А 63 . § 2014 . július 31-61 lép hatályba . .

(8)А [65]66 . § 2014. augusztus 1 jén lép hatályba .

(8) А [137]	 141_ . §, а [141] 145 . § és а [142] 146 . § 2014 . november 1 jén lép hatályba .

(9)А [95]97 . § b) pontja 2014 . december 1 jén lép hatályba .

(10)A 39 . § (2) bekezdése és а [111] 113 . § 2015 . január 1 jén lép hatályba . "

16. Az egységes javaslat 214 . §-a а következők szerint módosul :

„214. §

А [132]134 . § az Alaptörvény 38 . cikk (1) bekezdése, а [212]214 .	 ésа 215. § az
Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak min ősül . ”

Indokolás

ad I . Technikai módosítás, amely szerint az újratelepítési jogok felhasználásának
határideje а kivágástól számított ötödik borpiaci év .

ad 2. A javasolt új bekezdéssel а termékleírások módosítása iránti kérelmeket benyújtó
borvidéki hegyközségi tanácsok mozgástere b ővül, mivel а szőlő művelése során még
nem releváns szabályozási elemek gyorsabb bevezetését teszi lehetővé az
agrárpolitikáért felel ős miniszter egyetértése esetén .

ad 3 .A termálvíz-hasznosító létesítményekb ől kibocsátott használt termálvizek
átmeneti tározására és természetközeli tisztítására szolgáló állandó jelleg ű tározók
létesítése és bővítése esetén а módosítás biztosítja а földvédelmi járulék-fizetés i
kötelezettség alóli mentesülést .

ad 4 . Technikai módosítás : belső hivatkozás pontosítása .



ad 5. Technikai pontosítás .

ad 6. А módosító javaslata geodéziai tervezési vagy geodéziai szakért ői minősítési
eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat az F ttv.-nek az igazgatási szolgáltatás i
díjak megfizetésérő l rendelkező bekezdésében helyezi e1 .

ad 7. Аmódosító javaslata geodéziai tervez ői és szakértői minősítés főbb feltételeinek
meghatározását az Fttv . 28. § (7) bekezdésében szabályozo tt ingatlanrendez ő földmérő
minősítés feltételeinek meghatározásához hasonlóan kívánja rendezni, а
részletszabályok kormányrendeleti szinten kerülnek kidolgozásra .

ad 8. А miniszter felhatalmazást kap arra, hogy а megbízólevél tartalmát, valamint а
felelősségi körébe tartozó alapponthálózati pontok vonatkozásában pontpusztulás
esetén а károkozóval szemben indítandó eljárás részletes szabályait rendeletben
állapítsa meg. А földhivatalokról, а Földmérési és Távérzékelési Intézetről, а
Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairó l
szóló 338/2006 . (XII . 23 .) Korm. rendelet alapján ez а feladata megyei földhivatalok
hatáskörébe tartozik. Az Fttv . felhatalmazó rendelkezéseinek kiegészítése szükségess é
vált ahhoz, hogy az Fttv .-ben előírt feladatok részletes szabályozása rendeleti szinte n
maradéktalanul megtörténhessen .

ad 9-10 . és 12 . Az elkülönített hulladékgyűjtés 2015461 országosan kötelező feladattá
válik а hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló
irányelvben előírtak alapján. Az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó szabályokat
а közszolgáltatásra és а települési hulladékra vonatkozó szabályokkal együtt , а
közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és а hulladékgazdálkodás i
közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben, nem pedig eg y
külön miniszteri rendeletben célszerű szabályozni .

Az elkülönített hulladékgyűjtés 2015461 országosan kötelez ő feladattá válik а
hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezésér ől szóló irányelvbe n
előírtak alapján. Az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó szabályokat а
közszolgáltatásra és а települési hulladékra vonatkozó szabályokkal együtt , а
közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és а hulladékgazdálkodás i
közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben, nem pedig eg y
külön miniszteri rendeletben célszerű szabályozni . А módosítási javaslat ennek teremt i
meg az alapját, továbbá egyértelműsíti az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer
kialakítására vonatkozó kötelezettségeket .

ad 11 . Az állami horgászjegyek, halászati engedélyek hatályának meghosszabbítás a
indokolt а Hhvty. végrehajtására kiadott rendelet hatályba lépésének időpontjára
tekintettel, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre az új dokumentumok kiváltására .

ad 13 . А törvényjavaslatban szerepl ő módosítás nem indokolt, helyette az eredet i
rendelkezés hatályba lépése szükséges .



ad 14. А Féty . 60. § (4) bekezdése módosításának indoka, hogy а rendkívül i
felmondással elbocsátott munkavállaló ne élhessen vissza а haszonbérleti szerződés
felmondásával való fenyegetéssel а munkáltatóval szemben .

А пето plus iuris római jogi elvből következik, hogy а megszűnő haszonélvezeti jo g
alapján még jogosulta pozícióban levő személy ne tudjon rendelkezni а haszonélvezet i
jog lejártát követő időre nézve а tulajdonos kárára а föld használati jogosultságának
átengedésével .

ad 15 . és 16. Technikai pontosítások а belső hivatkozások körében .
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