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Összegző jelentés

egyes agrárszabályozási tárgyú törvényeknek az általános közigazgatási
rendtartásról szóló törvénnyel összefüggő és más célú módosításáról szóló

törvényjavaslathoz
(T/18567.) benyújtott,

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában  –  2017.  december  7-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A módosító javaslatokról történő állásfoglalás mellett a Bizottság kormánypárti frakcióhoz tartozó
tagjainak javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslat általa támogatott pontjait, valamint az általa megfogalmazott módosítást tartalmazó 
összegző módosító javaslatot nyújt be.

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2017. december 7-én lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

egyes agrárszabályozási tárgyú törvényeknek az általános közigazgatási
rendtartásról szóló törvénnyel összefüggő és más célú módosításáról szóló

T/18567. számú törvényjavaslathoz benyújtott,
T/18567/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

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

A dokumentumban használt rövidítések:
Itv.: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
Átv.: az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény
Inytv.: az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
Vetőmagtv.: a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és 
forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény
Tv.: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
Tfvt.: a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 1. §
Módosítás jellege: kiegészítés

1. §

Az  illetékekről  szóló  1990.  évi  XCIII.  törvény (a  továbbiakban:  Itv.)  a  következő  99/R.  §-sal
egészül ki:

„  99/R. §

A 26.  §  (1)  bekezdés  p)  pont  pc)  alpontjának egyes  agrárszabályozási  tárgyú  törvényeknek  az
általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénnyel összefüggő és más célú módosításáról szóló
2017. évi ... törvénnyel megállapított rendelkezését azon vagyonszerzési ügyekben is alkalmazni
kell, amelyekben a 26. § (1) bekezdés p) pontja szerinti 5 éves időtartam még nem telt el vagy az
állami adóhatóság 26. § (18a) bekezdés szerinti eljárása jogerősen vagy véglegesen nem zárult le.”
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § b) pont
Módosítás jellege: módosítás

11. §

Az Átv.
b) 20. § (4) bekezdésében a „szükséges,” szövegrész [helyett]helyébe a „szükséges, a tenyésztési
hatóság kormányrendeletben meghatározott szakértő szakvéleményét kéri,” szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. §
Módosítás jellege: módosítás

12. §

Hatályát veszti a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény [33/A]33/B. § (1) bekezdésének
b) pontja.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. § - Inytv. 61/C. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

37. §

Az Inytv. a 61/A. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„61/C. §
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Az  Ákr.  123.  §  (1)  bekezdésének  [h)]g) pontja  alkalmazása  szempontjából  súlyos  eljárási
jogszabálysértésnek minősül, ha

a) az ingatlanügyi hatóság a kérelemnek helyt adó döntést a bejegyzés alapjául szolgáló okirat
hiánya ellenére hozza meg,
b) a beadványok intézése a rangsor elvének megsértésével történik, vagy ha
c) a beadvány intézése a kérelem széljegyzése nélkül történik.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. § - Vetőmagtv. 1. § (2) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

43. §

A növényfajták  állami  elismeréséről,  valamint  a  szaporítóanyagok  előállításáról  és  forgalomba
hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény (a továbbiakban: Vetőmagtv.) 1. § (2) bekezdés b) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény rendelkezéseit)

„b)  az  e  törvény  végrehajtására  kiadott  jogszabályban  meghatározott
[fajjegyzékben]fajtajegyzékben felsorolt szántóföldi növényfajta, zöldségfajta, gyógy- és egyes
fűszernövényfajta, a szőlő – beleértve a klónokat is –, a gyümölcstermő növények nemes és alany
fajtájának,  továbbá  a  dísz-  és  erdészeti  növényfajta  állami  elismerésére,  fajtafenntartására,
valamint”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 56. § - Tv. 3/A. §
Módosítás jellege: módosítás

56. §

A  mezőgazdasági,  agrár-vidékfejlesztési,  valamint  halászati  támogatásokhoz  és  egyéb
intézkedésekhez  kapcsolódó  eljárás  egyes  kérdéseiről  szóló  2007.  évi  XVII.  törvény  (a
továbbiakban: Tv.) a következő 3/A-3/E. §-sal egészül ki:

„3/A. §
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A mezőgazdasági támogatási eljárásban tilos minden olyan különbségtétel, kizárás vagy korlátozás,
amelynek célja vagy következménye a törvény előtti egyenlő bánásmód megsértése, az ügyfél és az
eljárás egyéb résztvevője e törvényben biztosított jogának csorbítása.[ Az eljárás során az egyenlő
bánásmód követelményét meg kell tartani.]”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 56. § - Tv. 3/B. §
Módosítás jellege: módosítás

56. §

A  mezőgazdasági,  agrár-vidékfejlesztési,  valamint  halászati  támogatásokhoz  és  egyéb
intézkedésekhez  kapcsolódó  eljárás  egyes  kérdéseiről  szóló  2007.  évi  XVII.  törvény  (a
továbbiakban: Tv.) a következő 3/A-3/E. §-sal egészül ki:

„3/B. §

A mezőgazdasági  és  vidékfejlesztési  támogatási  szerv  a  hatáskörének  gyakorlásával  nem élhet
vissza,  hatásköre  gyakorlása  során  a  szakszerűség,  az  egyszerűség  és  az  ügyféllel  való
együttműködés követelményeinek megfelelően köteles eljárni. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatási szerv ügyintézője jóhiszeműen, [továbbá ]a jogszabály keretei között az ügyfél jogát és
jogos -  ideértve gazdasági  -  érdekét  szem előtt  tartva,  [valamint ]az eljárásban érintett  kiskorú
érdekeinek fokozott figyelembevételével jár el.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 58. § - Tv. 4/B. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

58. §

A Tv. a következő 4/A. és 4/B. §-sal egészül ki:

„(5) Ha a megkereső hatóság közvetlen elektronikus hozzáféréssel is rendelkezik az eljárásához
szükséges  adatot  nyilvántartó  szerv  nyilvántartásához,  az  adatot  a  nyilvántartásból  közvetlen
lekérdezéssel  szerzi  meg,  kivéve,  ha  a  nyilvántartáshoz  való  hozzáférés  üzemzavar  vagy  más
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elháríthatatlan esemény miatt [az ]nem lehetséges.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § - Tv. 9. § (1) bekezdés 1. pont
Módosítás jellege: módosítás

59. §

A Tv. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

(1) E törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában:
1. adatkezelő: a kifizető ügynökség, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv, a 12.
pont  b)  alpontja  szerinti  irányító  hatóság,  valamint  az  1305/2013/EU  rendelet  66.  cikk  (2)
bekezdés szerinti közbenső szervezet;”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § - Tv. 9. § (1) bekezdés 20. pont
Módosítás jellege: elhagyás

59. §

A Tv. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

(1) E törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában:
[20.  mezőgazdasági  vagyoni  értékű  jog:  jogszabályban  mezőgazdasági  vagyoni  értékű
jognak minősített jog és támogatási jogosultság;]”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
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Módosítópont: T/18567/3/11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § - Tv. 9. § (1) bekezdés 29. pont
Módosítás jellege: elhagyás

59. §

A Tv. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

(1) E törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában:
[29.  támogatási  jogosultság:  a  közvetlen  támogatási  intézkedések  keretében  az  ügyfél
számára megállapított olyan vagyoni értékű jog, amelynek azonosítását és nyilvántartását
közösségi jogszabály írja elő;]”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § - Tv. 9. § (1) bekezdés új 33. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

59. §

A Tv. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

(1) E törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában:
33. vagyoni  értékű támogatási  jogosultság:  a  közvetlen támogatási  intézkedések keretében az
ügyfél számára megállapított olyan vagyoni értékű jog, amelynek azonosítását és nyilvántartását
jogszabály írja elő;”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § - Tv. 9. § (2) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

59. §
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A Tv. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  Az  Egységes  Mezőgazdasági  Ügyfél-nyilvántartási  Rendszer  (a  továbbiakban:  ügyfél-
nyilvántartási rendszer) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv és az élelmiszerlánc-
felügyeleti  szerv  hatáskörébe  tartozó  eljárásokban  részt  vevő  ügyfelek  azonosítását  és
törzsadatainak nyilvántartását szolgáló rendszer, amely tekintetében a törvény, valamint a törvény
végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában:

e) elsődleges képviselő: elektronikus kapcsolattartás során az a természetes személy, aki az általa
képviselt,  kérelemre  nyilvántartásba  vett  besorolású  nem  természetes  személy  ügyfélnek  az
Egységes  Mezőgazdasági  Ügyfél-nyilvántartási  Rendszerbe  bejelentett,  közhiteles  hatósági
nyilvántartás szerint önálló képviseleti joggal rendelkező kizárólagos törvényes képviselője, és
rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, valamint a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási
szerv  kérelemre  nyilvántartásba  vett  besorolású  ügyfeleként  rendelkezik  saját  ügyfél-
azonosítóval.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 60. § (2) bekezdés - Tv. 11. § (1a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Tv. 11. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1a) [(1a) ]Az (1) bekezdés a) és c) pontja tekintetében e törvényt – a 9. § (1) bekezdés 10. pontja,
a 11. § (10) bekezdése, a 13. §-a, 14. § (1) bekezdés f) pontja, a III. Fejezete, a 36. § (3) bekezdése,
a 43/A. §, a 44. § (7) bekezdése, a 45. § (3) és (9) bekezdése, a 81. § (1) bekezdés c)–g) pontja, a
81. § (1a) és (2) bekezdése, a 81. § (3) bekezdés b)–d), j) és k) pontja kivételével – a 2007–2013.
programozási időszak intézkedései tekintetében kell alkalmazni.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 15.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 62. § (1) bekezdés - Tv. 14. § (1) bekezdés f) pont
Módosítás jellege: módosítás

62. §

(1) A Tv. 14. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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(Az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter irányító hatósági jogkörének gyakorlása során:)
„f)  [f) ]a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv felett szakmai irányítási jogkörből
eredő kormányrendeletben meghatározott egyes jogosítványokat, valamint a 9. § (1) bekezdés 12.
pont a) pontja szerinti irányító hatóságként felügyeleti jogkört gyakorol;”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 16.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 63. § - Tv. 16. §
Módosítás jellege: módosítás

63. §

A Tv. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. §

A  11.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  intézkedések  végrehajtása,  valamint  az  Egységes
Mezőgazdasági  Ügyfél-nyilvántartási  Rendszerben  nyilvántartott  adatok  bejelentéséhez  és  azok
módosításához kapcsolódó eljárások esetében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv
a  hatáskörébe  tartozó  feladatokat  hatáskörének  más  szervre  szerződéssel  történő
[delegálás]átruházás útján is elláthatja.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 17.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § - Tv. 19. § (3) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

64. §

A Tv. 19. § (3) bekezdése helyében a következő rendelkezés lép:

„(3)  A  mezőgazdasági  és  vidékfejlesztési  támogatási  szerv  és  a  hatáskörrel  rendelkező
[hatóságnak]hatóság vagy a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv felé ellenőrzési
eredményeket szolgáltató [szervnek]szerv a kölcsönös megfeleltetés keretében történő ellenőrzések
ellátásával,  valamint  az  adatok  kölcsönös  átadásával  kapcsolatos  részletes  feltételekről  írásban
állapodnak meg. Az írásbeli megállapodásnak tartalmaznia kell különösen:

a)  a  hatáskörrel  rendelkező  hatóság  által  a  kölcsönös  megfeleltetés  körébe  tartozó  feltételek
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ellenőrzésének a körét;
b) az ellenőrzés során alkalmazandó mintavétel módját;
c) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv ellenőrzésre kiválasztott ügyfeleinek és
azok kérelmeinek a hatáskörrel rendelkező hatóság részére átadandó adatainak körét; és
d)  a  hatáskörrel  rendelkező  hatóság  által  kiállítandó  ellenőrzési  jegyzőkönyvek  tartalmát,
átadásának ütemezését és módját.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 18.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 70. § (2) bekezdés - Tv. 26. § (1a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Tv. 26. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Ahol e törvény közhiteles nyilvántartásban szereplő adatról rendelkezik, ilyen adat esetében
az  ellenkező  bizonyításáig  vélelmezni  kell  annak jóhiszeműségét,  aki  az  adott  nyilvántartásban
szereplő közhiteles adatokban bízva jogot szerez. Az ellenkező bizonyításáig a mezőgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett nyilvántartásba bejegyzett adatról vélelmezni kell,
hogy az fennáll,  a nyilvántartásból törölt adatról vélelmezni kell,  hogy nem áll fenn. Senki sem
hivatkozhat arra, hogy a nyilvántartásba bejegyzett adatot nem ismeri, kivéve ha a nyilvántartásba
bejegyzett  adat  személyes  adatnak  vagy  törvény  által  védett  titoknak  minősül,  és
megismerhetőségének törvényi feltételei nem állnak fenn.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 19.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 71. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

71. §

(1) A Tv. 28. § (3) bekezdés a) pontja a következő aj) és ak) alponttal egészül ki:
(A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kérelemre induló eljárásaiban való részvétel
feltétele, hogy [– ]az [elektronikus úton benyújtott kérelmek kivételével - az ]ügyfél legkésőbb a
kérelem  benyújtásával  egyidejűleg  kérelmezze  nyilvántartásba  vételét  az  ügyfél-nyilvántartási
rendszerben.  A nyilvántartásba vétel  iránti  kérelemnek a (2) bekezdésben foglalt  adatok mellett
tartalmaznia kell természetes személy esetén)
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„aj)  bankszámlaszámát  és  annak  devizanemét  –  nem  magyar  állampolgárságú  külföldi
illetőségű magánszemély (a továbbiakban: külföldi természetes személy ) – külföldi természetes
személy esetén nemzetközi fizetési szám megadása is lehetséges,
ak) szöveges üzenet fogadására alkalmas telefonos elérhetőségét,”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 20.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. § (1) bekezdés - Tv. 28/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

72. §

(1) A Tv. 28/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A  mezőgazdasági  és  vidékfejlesztési  támogatási  szerv  hatáskörébe  tartozó,  pénzügyi
következményekkel  járó  intézkedésben  való  részvétel  során  a  kis-  és  középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról  szóló  2004.  évi  XXXIV.  törvény (a  továbbiakban:  2004.  évi  XXXIV.
törvény)  [3.  § (1) bekezdésének ]hatálya  alá  [nem ]tartozó vállalkozás[,  valamint a 2004. évi
XXXIV. törvény 3. § (4) bekezdése szerinti vállalkozás] köteles  [e minőségét ]bejelenteni[. A
bejelentés elmulasztása esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a vállalkozás
a ] vállakozása 2004. évi XXXIV. törvény szerinti [KKV-nak minősül]minősítését.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 21.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 73. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

73. §

(1) A Tv. 28/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő [(1a)-(1d) ]
(1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A mezőgazdasági támogatási eljárásban az ügyfél helyett az ügyfél-nyilvántartási rendszerben
kérelemre nyilvántartásba vett besorolású, az elektronikus kapcsolattartás feltételeinek megfelelő
meghatalmazott személy, illetve törvényes képviselője, valamint elsődleges képviselője is eljárhat.
A meghatalmazást  –  az  eseti  meghatalmazás  kivételével  –  a  mezőgazdasági  és  vidékfejlesztési

11



támogatási  szerv  nyilvántartásba  veszi,  hatályát  és  érvényességét  valamennyi  eljárási
cselekménynél megvizsgálja, és azt öt évente felülvizsgálhatja.

(1a)  A meghatalmazás  általános  jelleggel  vagy egyes  intézkedésekre  szólhat.  A meghatalmazás
kiterjed  az  eljárással  kapcsolatos  minden  nyilatkozatra  és  cselekményre,  ideértve  a  biztosítási
intézkedést és a végrehajtási eljárást.

(1a)  Az eseti  meghatalmazást  nem kell  nyomtatványon bejelenteni,  de legalább teljes bizonyító
erejű, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti magánokiratba kell foglalni, és annak eredeti
példányát  az  adott  eljárási  cselekménnyel  egyidejűleg  kell  a  mezőgazdasági  és  vidékfejlesztési
támogatási szerv részére benyújtani.

[(1b)  A meghatalmazás  a  teljes  támogatási  eljárásra  vagy  egyes  eljárási  cselekményekre
szólhat. A teljes támogatási eljárásra szóló meghatalmazás kiterjed az eljárással kapcsolatos
minden  nyilatkozatra  és  cselekményre,  ideértve  a  biztosítási  intézkedést  és  a  végrehajtási
eljárást..]”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 22.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 73. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) A Tv. 28. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„  (3a)  Az  ügyfélnek  az  ügyfél-nyilvántartási  rendszerbe  történő  nyilvántartásba  vételét  az
elektronikus úton történő támogatási kérelmének benyújtása előtt kell kezdeményeznie.”

T/18567/3/22., 27., 40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
22., 27., 40. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 23.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 73. § (2) bekezdés - Tv. 28/B. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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(2) A Tv. 28/B. §-a a következő (4)-(8) bekezdéssel egészül ki:

„(8)  Folyamatban  lévő  [támogatási  ügyben]támogatás  esetén az  ügy  megindítását  követően
rendelkezési  nyilvántartásba  meghatalmazásra  tett  új  ügyintézési  rendelkezést,  vagy  annak
módosítását a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv csak akkor veszi figyelembe, ha
azt az ügyfél a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek is bejelenti.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 24.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 74. § - Tv. 28/D. §
Módosítás jellege: módosítás

74. §

A Tv. a következő 28/C-28/E. §-sal egészül ki:

„28/D. §

Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását,
a)  helyette  törvényes  képviselője  vagy  az  általa,  illetve  törvényes  képviselője  által
meghatalmazott személy, továbbá
b) az ügyfél és képviselője együtt is

[együtt is ]eljárhat.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 25.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 77. § - Tv. 30. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

77. §

A Tv. 30. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4)  A mezőgazdasági  és  vidékfejlesztési  támogatási  szerv  és  az  élelmiszer-felügyeleti  szerv
hivatalból állapít meg ügyfél-azonosítót annak a személynek, akinek vagy amelynek nyilvántartása,
illetve azonosítása szükséges a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv jogszabályban
meghatározott feladatainak végrehajtásához, és aki vagy amely nyilvántartásba vétel iránti kérelmet
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nem nyújtott be[,]. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a hivatalból megállapított
ügyfél-azonosítót az érintett személlyel közölheti.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 26.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 83. § - Tv. 36/A. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

83. §

A Tv. a következő alcímmel egészül ki:

„(2) [Ha jogszabály másként nem rendelkezik, ]Az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben
meghatározott esetben  a kapcsolattartás formáját a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási
szerv tájékoztatása alapján az ügyfél választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról
más – a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnél rendelkezésre álló – módra áttérhet a
mezőgazdasági  és  vidékfejlesztési  támogatási  szerv  által  rendszeresített  nyomtatvány
alkalmazásával.  A bejelentett  kapcsolattartási  forma  megváltoztatása  esetén  a  Kincstár  a  másik
kapcsolattartási formára történő áttérés ügyfél vagy meghatalmazottja általi bejelentését követő tíz
napon belül keletkezett iratokat a korábbi kapcsolattartási formában is kézbesítheti.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 27.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 85. § új (1) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

85. §

(1) A Tv. 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„  (3) Amennyiben az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály vagy pályázati felhívást tartalmazó
közlemény  lehetővé  teszi,  a  kérelmet  benyújtani,  illetve  az  adatszolgáltatási  kötelezettséget
teljesíteni a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnél személyesen, telefax útján vagy
elektronikus  úton  is  lehet  a  jogszabályban  vagy  pályázati  felhívást  tartalmazó  közleményben
foglaltaknak  megfelelően.  Az  ügyfél-azonosító  szám  megállapítása,  valamint  az  ügyél-
nyilvántartási  regisztrációs  adatok  módosítása  iránti  kérelem  személyesen  is  benyújtható.  Az
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ügyfél-nyilvántartási  regisztrációs  adatok  módosítása  iránti  kérelem  elektronikus  úton  is
benyújtható.”

T/18567/3/22., 27., 40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
22., 27., 40. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 28.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 85. § (1) bekezdés - Tv. 38. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

85. §

(1) A Tv. 38. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4)  Jogszabály  eltérő  rendelkezése  hiányában  vagy az  agrárpolitikáért  felelős  miniszternek  [a
Magyar  Közlönyben  ]az  általa  vezetett  minisztérium  honlapján  közzétett
[határozatában]közleményében meghatározott,  a  kérelem  benyújtására  megállapított  határidőt
megtartottnak kell tekinteni, ha a kérelem a határidő leteltét kővetően érkezett meg, de a kérelmet
legkésőbb a határidő utolsó napján postára adták, illetve az elektronikus úton benyújtásra kerülő
kérelmek esetében az automatikus értesítés legkésőbb a határidő utolsó napjának dátumával történő
beérkezést igazolja.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 29.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 85. § (2) bekezdés - Tv. 38. § (6a) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: elhagyás

(2) A Tv. 38. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6a) A kérelem legalább tartalmazza
[a) az ügyfélnek, illetve képviselőjének nevét, lakcímét vagy székhelyét,]”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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Háttéranyagpont sorszáma: 30.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 85. § (2) bekezdés - Tv. 38. § (6a) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: elhagyás

(2) A Tv. 38. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6a) A kérelem legalább tartalmazza
[e) a kérelem keltét, és]”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 31.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 85. § (3) bekezdés - Tv. 38. § (8c) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A Tv. 38. §-a a következő (8a)-(8c) bekezdéssel egészül ki:

„(8c)  A mezőgazdasági  és  vidékfejlesztési  támogatási  szerv  az  ügyfél  támogatási  jogosultságát
megszünteti, ha az ügyfél az intézkedésben jogosulatlanul vett részt[, vagy a támogatás feltételeit
megszegte].”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 32.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 92. § (2) bekezdés - Tv. 43/C. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Tv. a következő alcímmel egészül ki:

„(2) Jogszabályban meghatározott  esetben a mezőgazdasági és vidékfejlesztési  támogatási  szerv
döntését a végrehajtásban közreműködő szerv által  szolgáltatott,  feladat-  és hatáskörében kezelt
adatokra, megállapított tényekre [(továbbiakban együtt: szakhatósági állásfoglalás) ]alapítja.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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Háttéranyagpont sorszáma: 33.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 94. § (2) bekezdés - Tv. 45. § (4) és (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Tv. 45. § (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4)  Az  intézkedésben  való  részvételre  jogosult  ügyfél  halála  esetén  a  mezőgazdasági  és
vidékfejlesztési  támogatási  szerv  a  hagyatékátadó  végzésben  vagy  öröklési  bizonyítványban
meghatározottak  szerint  dönt  az  egyes  intézkedésekhez  kapcsolódó  nem  támogatás  jellegű
jogosultságokról. Amennyiben a nem [támogatási jellegű ]vagyoni értékű támogatási jogosultságot
nem tartalmazza a hagyatékátadó végzés, úgy a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv
az örökösök együttes teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata alapján hoz döntést.

(5) A jogutód, illetve a haszonélvezeti jog jogosultja a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási
szervvel szemben fennálló követelését az örökhagyó halálát illetve a jogelőd megszűnését követő
három éven belül  érvényesítheti  az  intézkedés  jellegének megfelelő  tartalmú okirattal  igazolva,
hogy jogosult a támogatás összegére, illetve a nem [támogatás jellegű ]vagyoni értékű támogatási
jogosultság igénybevételére. Amennyiben a hagyatékátadó végzésben nem szerepel a folyamatban
lévő eljárás, úgy az örökösöket nyilatkozattételre kell felszólítani, hogy belépnek-e az eljárásba. Az
örökhagyó halálát illetve jogelőd megszűnését követő három éven belül léphet a folyamatban lévő
eljárásba a jogutód.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 34.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 94. § (3) bekezdés - Tv. 45. § (10) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A Tv. 45. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Az eljárásbeli jogutódlásról a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv  az ügyfél
kérelmére végzést hoz, amely ellen önálló fellebbezésnek van helye.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 35.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/35.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 97. § - Tv. 52. § (2a) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás

97. §

A Tv. 52. §-a a következő (2a)-(2c) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A jegyzőkönyv legalább tartalmazza
c) [az ]hatósági tanú alkalmazása esetén annak nevét,”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 36.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 98. § (2) bekezdés - Tv. 55. § (4d) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Tv. 55. §-a a következő (4a)–(4g) bekezdéssel egészül ki:

„(4d)  Ügyfél-azonosító  megállapítására  irányuló  kérelem  esetében, továbbá  a  kérelemnek
maradéktalanul  helyt  adó  döntés  esetében  indokolást  és  jogorvoslatról  való  tájékoztatást  nem
tartalmazó egyszerűsített döntés hozható.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 37.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 98. § (2) bekezdés - Tv. 55. § (4g) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Tv. 55. §-a a következő (4a)–(4g) bekezdéssel egészül ki:

„(4g)  Egy  okiratba  foglalható  a  határozat  és  a  végzés,  illetve  több  határozat  vagy  végzés (a
továbbiakban: egybefoglalt  döntés). Az  [egy okiratba foglalt  ]egybefoglalt  döntések rendelkező
részét  és  indokolását  [döntésenként  önállóan  ]úgy  kell  megszövegezni,  hogy  elkülöníthetőek
legyenek az egybefoglalt határozatra, illetve végzésre vonatkozó rendelkezések. Az egybefoglalás
az egyes döntések meghozatalára vonatkozó határidőket és a jogorvoslati szabályok alkalmazását
nem érinti. Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a
határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.”
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 38.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 98. § (3) bekezdés - Tv. 55. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A Tv. 55. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6)  A  mezőgazdasági  és  vidékfejlesztési  támogatási  szerv  az  intézkedésben  való  részvétel
feltételeit  megállapító  jogszabály  erre  vonatkozó  rendelkezése  szerint  határozathozatal  helyett,
írásban az [57/G]57/F. § szerinti hatósági szerződést köt.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 39.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 99. § - Tv. 55/A. § (10) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

99. §

A Tv.  az  55/A.  §-át  megelőzően  a  következő  alcímmel  egészül  ki  és  az  55/A.  §-a  helyébe  a
következő rendelkezés lép:

„(10) Az ügyfélkapun keresztül elektronikus úton kézbesített irat az átvétel napján kézbesítettnek
minősül,  ha  a  központi  elektronikus  szolgáltató  rendszer  az  irat  kézhezvételét  igazolja  vissza.
Amennyiben az irat átvétele  [öt]hét napon belül nem kerül visszaigazolásra, a mezőgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szerv az iratot ismételten megküldi az ügyfél értesítési tárhelyére. Ebben
az esetben az elektronikus úton kézbesített hatósági irat vonatkozásában a kézbesítési vélelem az
iratnak az értesítési tárhelyen történő ismételt elhelyezésétől számított [ötödik]hetedik napot követő
[munkanapon]napon áll be.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 40.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 102. § (3) bekezdés - Tv. 56. § (2) bekezdés f) pont
Módosítás jellege: módosítás
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(3) A Tv. 56. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kérelmet vissza kell utasítani, ha:)

„f)  az  ügyfél  a  kérelem  benyújtásakor  nem  szerepel  kérelemre  nyilvántartott  besorolású
ügyfélként az ügyfél-nyilvántartási rendszerben, kivéve papír alapú benyújtás esetén akkor, ha az
ügyfél a benyújtással egyidejűleg a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét is előterjesztette;”

T/18567/3/22., 27., 40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
22., 27., 40. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 41.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 106. § - Tv. 57/C. § (12) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

106. §

A Tv. „Jogorvoslati eljárás” című alcíme a következő 57/C. §-sal egészül ki:

„(12) Ha a fellebbezés alapján a fellebbezés elbírálására jogosult [hatóság]szerv megállapítja, hogy
döntése jogszabályt sért, a döntését módosítja vagy  a döntés meghozatalától számított legfeljebb
három éven belül visszavonja.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 42.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 111. § - Tv. 62/A. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

111. §

A Tv. a következő alcímmel egészül ki:

„(3)  A  [végrehajtás  ]végrehajtáshoz  való  jog  elévülését  bármely  végrehajtási  cselekmény
megszakítja.  Az elévülés  megszakadásával  az  elévülési  idő  újra  kezdődik.  Az  (1)  bekezdésben
meghatározott  időponttól  vagy ha  a  döntés  teljesítési  határidőt  vagy határnapot  állapított  meg,
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annak  utolsó  napjától,  illetve  a  határnapot  követő  naptól  számított  tíz  év  elteltével  azonban  a
határozat nem hajtható végre.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 43.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 112. §
Módosítás jellege: módosítás

112. §

A Tv. 64. [§ (2) bekezdése ]§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

[„(2)  Ha  a  támogatás  igénybevételi  jogosultságot  érintő  döntés  ellen  közigazgatási  pert
indítanak,  a  kereset  előterjesztésétől  a  bíróság  határozatának  jogerőre  emelkedéséig  a
támogatás visszatérítésének megállapításához való jog elévülése nyugszik.”]

„  64. §

(1) Közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus eltérő rendelkezése hiányában az intézkedésben
való  jogosulatlan  részvétel  megállapításához való  jog  annak a  naptári  évnek az  utolsó napjától
számított  öt  év  elteltével  évül  el,  amelyben  a  jogosultságot  megállapító  határozat  közölték.
Bűncselekmény elkövetése esetén, ha azt a támogatásra követik el, a támogatás visszatérítésének
megállapításához való jog nem évül el mindaddig, amíg a bűncselekmény büntethetősége el nem
évül.

(2) Ha a támogatás igénybevételi jogosultságot érintő döntés ellen közigazgatási pert indítanak, a
kereset  előterjesztésétől  a  bíróság  határozatának  jogerőre  emelkedéséig  a  támogatás
visszatérítésének megállapításához való jog elévülése nyugszik.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 44.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 117. § 22. pont
Módosítás jellege: módosítás

117. §

A Tv.

21



22. 43/A. §-ában a „(3) bekezdés a)–x) pontjaiban” szövegrészek helyébe a „(3) bekezdés  [1–
40]1–36. pontjában” szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 45.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 117. § 31. és 32. pont
Módosítás jellege: módosítás

117. §

A Tv.
31.  [57]56. §  [(4) és (5) ](6)  bekezdésében a  [„jogerős” ]„folyamatban lévő ügy”  szövegrész
helyébe a [„véglegessé vált” ]„folyamatban lévő támogatás” szöveg,
32.  [56]57. §  [(6) ](4) és (5)  bekezdésében a  [„folyamatban lévő ügy” ]„jogerős”  szövegrész
helyébe a [„folyamatban lévő támogatás” ]„véglegessé vált” szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 46.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 118. § h) pont
Módosítás jellege: módosítás

118. §

Hatályát veszti a Tv.
h) [31/A. §-a]38. § (9) bekezdése,

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 47.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 118. § új j) pont
Módosítás jellege: kiegészítés
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118. §

Hatályát veszti a Tv.
j) 56. § (2) bekezdésének g) és k) pontja,

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 48.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/48.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 118. § o) pont
Módosítás jellege: elhagyás

118. §

Hatályát veszti a Tv.
[o) 79. §-a,]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 49.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 122. § új (1) bekezdés - Tfvt. 10. § (2) bekezdés új h) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

122. §

(1) A Tfvt. 10. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A  termőföld  más  célú  hasznosítása  mentes  az  ingatlanügyi  hatóság  engedélye  alól,  ha  a
termőföldet)

„  h) kis teljesítményű erőmű földműves tulajdonos, vagy földműves földhasználó általi létesítése,
üzemeltetése”

(céljából veszik igénybe.)

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 50.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/50.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 169. §
Módosítás jellege: módosítás
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169. §

(1) E törvény – a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. december 31-én lép hatályba.

(2) A 2. §. és 3. §, a 4. § (1) és (3) bekezdése, az 5-10. §, a 11. § a) és c) pontja, a 13-17. §, a 18. §
(1) és (2) bekezdése, a 19-117. §, a 118. § a)-m), továbbá p) és q) pontja, a 119-125. §, a 127-146. §,
a 148. § a) pontja, [a ]149-152. §, a 154-158. §, valamint a [154]160-166. § 2018. január 1-jén lép
hatályba.

(3) A 4. § (2) bekezdése, a 11. § b) pontja, a 12. §, [és ]a 18. § (3) bekezdése, 118. § n) pontja és
126. §-a 2018. január 2-án lép hatályba.

(4) A 159. § 2018. február 1-jén lép hatályba.

(4) A 147. § és a 148. § b) pontja 2018. július 1-jén lép hatályba.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 51.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/18567/3/51.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1.
4. § (3) bekezdés - Átv. 20. § 
(5) bekezdés

…tenyésztőszervezeti [elismerésére]elismerésre 
irányuló…

2.
22. § - Inytv. 32/A. § (3) 
bekezdés

…átruházása [estén]esetén,…

3.
37. § - Inytv. 61/B. § (1) 
bekezdés

…az [első fokú ]elsőfokú ingatlanügyi …

4.
37. § - Inytv. 61/B. § (3) 
bekezdés

…az [első fokú ]elsőfokú ingatlanügyi …

5.
37. § - Inytv. 61/B. § (4) 
bekezdés

…az [első fokú ]elsőfokú döntést …

6.
39. § - Inytv. 82. § (2) 
bekezdés

…átlag [aranykorona értéket ]aranykorona-értéket 
is.

7.
39. § - Inytv. 82. § (3) 
bekezdés

…a [termő terület ]termőterület szerinti …

8.
45. § - Vetőmagtv. 10. § (1) 
bekezdés

…és [fásszárú ]fás szárú dísznövények …

9.
46. § (2) bekezdés - 
Vetőmagtv. 15. § (7) bekezdés

…és [forgalomba-hozatalára ]forgalomba hozatalára
irányuló …
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

10.
50. § - Vetőmagtv. 20. § (2) 
bekezdés

…a [vetőmag szaporító ]vetőmag-szaporító táblát …

11.
50. § - Vetőmagtv. 20. § (4) 
bekezdés

…a [vetőmag-tétel]vetőmagtétel azonosítása…

12.
59. § - Tv. 9. § (1) bekezdés 
23. pont

…a [monitoring tevékenység ]
monitoringtevékenység folytatása …

13.
59. § - Tv. 9. § (1) bekezdés 
27. pont

…az [ügyfél-
nyilvántartáshoz]ügyfélnyilvántartáshoz az…

14.
69. § - Tv. 25/A. § (1) 
bekezdés

…a [szemletárgy birtokos]szemletárgybirtokos,…

15.
70. § (2) bekezdés - Tv. 26. § 
(1a) bekezdés

… kivéve, ha…

16.
70. § (3) bekezdés - Tv. 26. § 
(3) bekezdés 38. pont

…országos [ló-információs]lóinformációs 
rendszerből…

17.
70. § (3) bekezdés - Tv. 26. § 
(3) bekezdés 39. pont

[szarvasmarha információs ]szarvasmarha-
információs rendszerből …

18.
72. § (4) bekezdés - Tv. 28/A. 
§ (3) bekezdés

…régebbi [bankszámla-kivonat]bankszámlakivonat 
másolatát… 
…régebbi [fizetési-számla szerződés ]fizetésiszámla-
szerződés másolatát …

19.
73. § (1) bekezdés - Tv. 28/B. 
§ (1) bekezdés

…azt [öt évente ]ötévente felülvizsgálhatja.

20.
73. § (1) bekezdés - Tv. 28/B. 
§ (1b) bekezdés

…eljárást.[.]

21. 78. § - Tv. 30/A. §
…kapcsolódó [változás-
bejelentési]változásbejelentési kötelezettségét…

22. 81. § - Tv. 34. § (1) bekezdés … kivéve, ha…

23.
85. § (1) bekezdés - Tv. 38. § 
(4) bekezdés

…leteltét [kővetően]követően érkezett…

24. 90. § - Tv. cím … [határidő számítás]határidő-számítás

25.
90. § - Tv. 41/B. § (1) 
bekezdés i) pont

… időtartam[ ],…

26.
93. § (1) bekezdés - Tv. 44. § 
(7) bekezdés c) pont

…szerződés [(ide értve ](ideértve nemzeti …

27.
94. § (1) bekezdés - Tv. 45. § 
(1) bekezdés

… rendelkezik, a…

28.
94. § (2) bekezdés - Tv. 45. § 
(5) bekezdés

… halálát, illetve… 
… halálát, illetve…

29. 95. § - Tv. cím [Kötelezettség átadás]Kötelezettség-átadás

30.
95. § - Tv. 45/B. § (1) 
bekezdés

Jogszabály [elérő]eltérő rendelkezésének…
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

31.
99. § - Tv. 55/A. § (3) 
bekezdés

…kézbesítették.[ .]

32.
100. § - Tv. 55/B. § (2) 
bekezdés

…az [első fokú ]elsőfokú döntés …

33.
100. § - Tv. 55/B. § (3) 
bekezdés

…az [első fokú ]elsőfokú döntés,… 
…az [első fokú ]elsőfokú döntés …

34.
100. § - Tv. 55/B. § (4) 
bekezdés

…fellebbezhető [első fokú ]elsőfokú végzése …

35.
102. § (3) bekezdés - Tv. 56. § 
(2) bekezdés f) pont

…az [ügyfél-nyilvántartási]ügyfélnyilvántartási 
rendszerben…

36.
102. § (6) bekezdés - Tv. 56. § 
(5) bekezdés nyitó szövegrész

…alábbi [első fokú ]elsőfokú végzések …

37.
102. § (6) bekezdés - Tv. 56. § 
(5) bekezdés e) pont

az [irat betekintési ]iratbetekintési kérelem …

38.
105. § (3) bekezdés - Tv. 57/A.
§ (3) bekezdés

… kivéve, ha…

39.
106. § - Tv. 57/C. § (4) 
bekezdés

…hozott [első fokú ]elsőfokú döntésben …

40.
106. § - Tv. 57/C. § (5) 
bekezdés

…az [első fokú ]elsőfokú döntés …

41.
106. § - Tv. 57/C. § (7) 
bekezdés

…az [első fokú ]elsőfokú döntést …

42.
106. § - Tv. 57/C. § (9) 
bekezdés

…az [első fokú ]elsőfokú döntést …

43.
108. § - Tv. 57/E. § (1) 
bekezdés c) pont

… feltéve, hogy…

44. 115. § - Tv. 84. § 15. pont
…és [akvakultúra- ágazatban ]akvakultúra-
ágazatban nyújtott …

45. 115. § - Tv. 84. § 17. pont …az [euro]euró használata…

46.
119. § (1) bekezdés - Tfvt. 2. § 
1. pont

…vetített [aranykorona értékeinek ]aranykorona-
értékeinek területtel …

47.
123. § - Tfvt. 12. § (2) 
bekezdés a) pont

…hiteles [szemle másolatot, 
melyen]szemlemásolatot, amelyen egyértelmű…

48.
124. § - Tfvt. 15. § (5) 
bekezdés b) pont

…olyan [terület-felhasználási]területfelhasználási 
célra…

49. 134. § - Tfvt. IV. Fejezet címe

A [GYÜMÖLCS TERMŐHELYI ]
GYÜMÖLCSTERMŐHELYI KATASZTERI … 
…A [GYÜMÖLCSÜLTETVÉNY TELEPÍTÉS ]
GYÜMÖLCSÜLTETVÉNY-TELEPÍTÉS 
BEJELENTÉSE,…
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50.
135. § (1) bekezdés - Tfvt. 
58/A. § (1) bekezdés nyitó 
szövegrész

A [gyümölcs termőhelyi ]gyümölcstermőhelyi 
kataszter … 
… [melyet]amelyet a [gyümölcs termőhelyi ]
gyümölcstermőhelyi katasztert … 
…A [gyümölcs termőhelyi ]gyümölcstermőhelyi 
kataszter …

51.
135. § (1) bekezdés - Tfvt. 
58/A. § (1) bekezdés c) pont

[alrészlet megjelölés]alrészlet-megjelölés,

52.
135. § (2) bekezdés - Tfvt. 
58/A. § (5) bekezdés

A [gyümölcs termőhelyi ]gyümölcstermőhelyi 
kataszteri … 
…a [nyilvántartásba vételi ]nyilvántartásba-vételi 
kérelemhez …

53.
139. § (1) bekezdés - Tfvt. 61. 
§ (1) bekezdés nyitó 
szövegrész

…a [termőrefordulás ]termőre fordulás és …

54.
141. § (1) bekezdés - Tfvt. 66. 
§ (1a) bekezdés a) pont

…a [termőföld tulajdonost ]termőföld-tulajdonost 
terhelő …

55.
141. § (2) bekezdés - Tfvt. 66. 
§ (2) bekezdés f) pont

[gyümölcs termőhelyi ]gyümölcstermőhelyi kataszter
…

56.
141. § (2) bekezdés - Tfvt. 66. 
§ (2) bekezdés g) pont

…kísérleti [gyümölcsültetvény telepítés ]
gyümölcsültetvény-telepítés engedélyezésének …

57. 145. § - Evt. 5. § 41. pont
…a [faanyag kereskedelmi ]faanyag-kereskedelmi 
láncra …

58.
146. § - Evt. 90/M. § (5) 
bekezdés

A [faanyag kereskedelmi ]faanyag-kereskedelmi lánc
…

59.
147. § - Evt. 108. § (4) 
bekezdés

…megállapított [faanyagkereskedelmi]faanyag-
kereskedelmi lánchoz…

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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