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Összegző jelentés

egyes agrárszabályozási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz
(T/3630.) 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  –  2018.  december  6-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 2018. december 6-án lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

egyes agrárszabályozási tárgyú törvények módosításáról szóló
T/3630. számú törvényjavaslathoz benyújtott,

T/3630/6. 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:

Bortv. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény

Evt.: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény

Éltv.: az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény

Fttv.: a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény

Hhvtv.: a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény

Hktv.: a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény

Htv.: a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény

Inytv.: az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény

KKVtv.: a kis- és középvállakozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény

OMVKtv.: az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény

Rtv.:  az  egyes  rendészeti  feladatokat  ellátó  személyek  tevékenységéről,  valamint  egyes
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény

Támtv.:  a  mezőgazdasági,  agrár-vidékfejlesztési,  valamint  halászati  támogatásokhoz  és  egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § - Inytv. 30. § (2c) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

13. §
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Az Inytv. 30. §-a a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:

„(2c) A bejegyzésnek a  [30. § ](2a) bekezdés b) pontja alapján történő törlése esetén a törlésről
rendelkező határozat hatálya a bejegyzésen alapuló további bejegyzésekre is kiterjed.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 17. §
Módosítás jellege: kiegészítés

17. §

A szőlőtermesztésről  és  a  borgazdálkodásról  szóló  2004.  évi  XVIII.  törvény  (a  továbbiakban:
Bortv.) „Telepítés, kivágás” alcíme a következő 10. §-sal egészül ki:

„10. §

A  helyszíni  ellenőrzést  a  tevékenység  megvalósításának  elbírálására  alkalmas  időben,  a
tenyészidőszakon belül kell elvégezni.”

T/3630/6/2-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

17. §

A [szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény]Bortv.

T/3630/6/2-3. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § - Támtv. 31. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

18. §

A  mezőgazdasági,  agrár-vidékfejlesztési,  valamint  halászati  támogatásokhoz  és  egyéb
intézkedésekhez  kapcsolódó  eljárás  egyes  kérdéseiről  szóló  2007.  évi  XVII.  törvény  (a
továbbiakban: Támtv.) 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  A MePAR működtetése,  programszerű  megújítása,  valamint  a  távérzékeléses  ellenőrzéssel
kapcsolatos feladatok ellátása közfeladatnak minősül és ellátása a mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatási szerv hatáskörébe tartozik, amely feladatot  [külön]a jogszabályban erre kijelölt szerv,
kizárólagos jog alapján, a 16. és 17. § rendelkezései szerinti átruházással lát el.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § - Támtv. 79/D. § (5) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

19. §

A Támtv. VIII. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„(5) Az (1), (2) és a (4) bekezdés alkalmazásával [a ]az (1) bekezdés szerinti támogatást kihelyező
szerv a 26. § (3) bekezdés”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/6.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § - Támtv. 79/D. § (5) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

19. §

A Támtv. VIII. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„(5) Az (1), (2) és a (4) bekezdés alkalmazásával a támogatást kihelyező szerv a 26. § (3) bekezdés
b) 18. pontjában meghatározott adatokat nyilvántartó szervtől az  [Art. ]adózás rendjéről szóló
2017.  évi  CL.  törvény  1.  melléklet  8.  pont  szerinti  foglalkoztatottak  foglalkoztatásával
kapcsolatos, valamint a támogatást igénylő, valamint ha a támogatást más személyre tekintettel
állapítják meg, úgy e személy nettó árbevételére vonatkozó,

adatokat is átveheti és kezelheti.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 34. §
Módosítás jellege: kiegészítés

34. §

Az Éltv. 28. § l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter az élelmiszerlánc-felügyelet területén)

„l) az országos főállatorvos útján ellátja az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv szakmai irányítását,
közvetlen szakmai utasítást adhat a fővárosi és megyei kormányhivatal és azok járási (kerületi)
hivatalai élelmiszerlánc-felügyeleti szerveinek a részére hatósági eljárás lefolytatására

la) járványos állat- vagy növénybetegség megjelenése,
lb) nagy egészségügyi kockázattal járó élelmiszerlánc-esemény,
lc) nagy gazdasági kárral fenyegető élelmiszerlánc-esemény,
ld) több megye illetékességét érintő élelmiszerlánc-esemény,
le) Magyarország területén kívüli hatással bíró élelmiszerlánc-esemény, valamint
lf) válsághelyzet

esetén.”

T/3630/6/7-8. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
7., 8. 
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 35. §
Módosítás jellege: kiegészítés

35. §

Az Éltv. 29. §-a a következő m) és n) ponttal egészül ki:
(Az országos főállatorvos)

„m) összeállítja az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv és a 38/A. § (3a) bekezdése szerinti hatóságok
elektronikus hatósági ügyintézése során intézhető ügyek kataszterét,
n)  irányítja  az  élelmiszerlánc-felügyeleti  szerv  és  eljáró  hatóság  vonatkozásában az  országos
nyomonkövetést támogató informatikai rendszerek működtetését és használatát.”

T/3630/6/7-8. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
7., 8. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § - Éltv. 33. § b) pont
Módosítás jellege: módosítás

36. §

Az Éltv. 33. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv)

„a) az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint engedélyezi és ellenőrzi a
nem állami szolgáltató laboratóriumokat, valamint nyilvántartásba veszi és ellenőrzi a nem állami
üzemi laboratóriumokat;
b) az állat-, valamint a növény-egészségügyi határállomásokkal rendelkező – illetve a ba) és bb)
alpontok esetében az egyéb – határátkelőhelyeken,

ba)  ellenőrzi  az  élelmiszer-,  illetve  takarmánybiztonsági,  -minőségi,  állat-[,] és  növény-
egészségügyi rendelkezések megtartását;
bb)  végrehajtja  az  áru,  a  személyes  poggyászban  található  állati  termékek,  továbbá  nem

6



kereskedelmi  célból  behozott,  kedvtelésből  tartott  állatok  okirat-ellenőrzését,
azonosságvizsgálatát és fizikális ellenőrzését (valamint  [a jogszabályokban ]jogszabályban
előírt mintavételét);”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § (2) bekezdés - Éltv. 37. § (2) bekezdés j) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Éltv. 37. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(Növény- és talajvédelmi feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény
végrehajtására  kiadott  jogszabályban  meghatározottak,  valamint  az  Európai  Unió  közvetlenül
alkalmazandó jogi aktusai szerint ellenőrzi)

„j)  a  [növényorvosok  ]növényvédelmi  gépek  műszaki  felülvizsgálatára  vonatkozó
[tevékenységét]tevékenységet.”

T/3630/6/10-11., 16-17. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
10., 11., 16., 17. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. § (1) bekezdés - Éltv. 38. § (1) bekezdés 22. pont
Módosítás jellege: módosítás

40. §

(1) Az Éltv. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  Az  élelmiszerlánc-felügyeleti  szerv  az  élelmiszerlánc  hatósági  felügyeletével  kapcsolatos
feladatainak ellátása érdekében az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak
szerint nyilvántartást vezet

22. a  növényorvosokról,  a  növényvédelmi  gépek felülvizsgálatát  végzőkről,  a  növényvédelmi
szolgáltatási tevékenységet végzőkről, és a növényvédelmi munkavégzőkről;”
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T/3630/6/10-11., 16-17. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
10., 11., 16., 17. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. § (1) bekezdés - Éltv. 38. § (1) bekezdés 26. pont g) 
alpont
Módosítás jellege: módosítás

40. §

(1) Az Éltv. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  Az  élelmiszerlánc-felügyeleti  szerv  az  élelmiszerlánc  hatósági  felügyeletével  kapcsolatos
feladatainak ellátása érdekében az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak
szerint nyilvántartást vezet

26. állat-nyomonkövetési és járványügyi felügyeletet biztosító
g) [vágóhídi]vágóállat minősítőkről,”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. § (2) bekezdés - Éltv. 38/A. § (3a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Éltv. 38/A. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3a)  A  tenyésztési  hatóság  az  állattenyésztésről  szóló  1993.  évi  CXIV.  törvény  18.  §  (5)
bekezdésében, a vadászati hatóság a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
szóló 1996. évi LV. törvény 92. § (1) bekezdés a),  c),  g) és h) pontjában, a  növénytermesztési
hatóság  a  növényfajták  állami  elismeréséről,  valamint  a  szaporítóanyagok  előállításáról  és
forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 15. § (7) és (8) bekezdésében, továbbá a 19. §
(1)  és  (2)  bekezdésében,  23.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában  meghatározott  nyilvántartásokban,  a
talajvédelmi hatóság a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. [törvényben]törvény 51/A. §
(3) bekezdésében, az erdészeti hatóság az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
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szóló 2009. évi XXXVII. törvény [(a továbbiakban: Etv.) ]18. § (1) bekezdésében, 90/E. § (1) és
(2)  bekezdésében,  továbbá  98.  §-ában,  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  a  megújuló  energia
közlekedési  célú  felhasználásának  előmozdításáról  és  a  közlekedésben  felhasznált  energia
üvegházhatású  gázkibocsátásának  csökkentéséről  szóló  2010.  évi  CXVII.  [törvényben]törvény
8/A. § (3) bekezdésében, a halgazdálkodási hatóság a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló
2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 33. § (1) bekezdésében, 42. § (1)-(2) bekezdésében
és  56.  §  (9)  bekezdésében  szereplő[,  a  38/A.  §  (3)  bekezdése  szerinti] adatokat,  valamint  a
személyi  jövedelemadóról  szóló  1995.  évi  CXVII.  törvény  81/A.  §  (2)  bekezdés  c),  d)  és  f)
pontjában meghatározott adatokat a FELIR-ben kezeli.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. § (5) bekezdés - Éltv. 38/A. § (12) és (13) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) Az Éltv. 38/A. §-a a következő (12) és (13) bekezdéssel egészül ki:

„(12)  Az  [eljáró]élelmiszerlánc-felügyeleti szerv  és  a  (3a)  bekezdés  szerinti  hatóságok  (a
továbbiakban együtt: eljáró szerv)  elektronikus hatósági ügyintézése során a FELIR biztosítja az
Eügyintézési  tv.  szerinti  szabályozott  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatásokhoz  (továbbiakban:
SZEÜSZ-ök) és központi  elektronikus ügyintézési szolgáltatásokhoz (továbbiakban: KEÜSZ-ök)
való kapcsolódást e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint. Az eljáró
szerv köteles  hozzáférést  biztosítani  az általa  igénybe vett,  a  FELIR működtetéséhez szükséges
SZEÜSZ-ökhöz és KEÜSZ-ökhöz az elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére.

(13) A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara a tagjaira vonatkozó adatok
tekintetében  az  [által]általa vezetett  gazdaságszerkezeti  nyilvántartáshoz  hozzáférést  biztosít  az
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére hatósági feladatának ellátása céljából.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 15.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 42. § (1) bekezdés - Éltv. 38/B. § (1) bekezdés záró 
szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

42. §
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(1) Az Éltv. 38/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az a
a) természetes személy, jogi személy,
b) mezőgazdasági őstermelő és családi gazdálkodó,

aki  a  47/B.  §  (2)  bekezdése  a)-k)  pontjában  meghatározott  tevékenységek  valamelyikét
Magyarország területén végzi, vagy a [szőlőterjesztésről]szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról
szóló 2004. évi XVIII. törvény szerinti adatszolgáltató, vagy ökológiai gazdálkodást kíván folytatni,
köteles a 38. § (2) bekezdés c) pontja szerinti adatait, a [kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény ]KKVtv.  szerinti  besorolást,  a ténylegesen végzett élelmiszerlánc-
felügyelet alá tartozó tevékenységét, továbbá a tevékenység végzésének helyét az élelmiszerlánc-
felügyeleti szervhez nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 16.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 51. § (2) bekezdés - Éltv. 60. § (1) bekezdés q) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Éltv. 60. § (1) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:
(Növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki)

„q) a növényvédelmi gépek műszaki felülvizsgálatára [jogosult növényorvosként ]jogosultként
nem megfelelő műszaki állapotú gépet permetezésre alkalmasnak minősít.”

T/3630/6/10-11., 16-17. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
10., 11., 16., 17. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 17.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 57. § új a) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

57. §

Hatályát veszti az Éltv.
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a) 17/B. § (2) bekezdése,

T/3630/6/10-11., 16-17. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
10., 11., 16., 17. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 18.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 71. §
Módosítás jellege: módosítás

71. §

A Htv.  6.  §-a  helyébe  a  következő  [(1a)  bekezdéssel  ]rendelkezés  lép  és  a  Htv.  6.  alcíme  a
következő 6/A. §-sal egészül ki:

[„(1a) Az egyes ágazatokért felelős miniszterek munkáját Ágazati Értéktár Bizottság segíti.”]

„6. §

(1) Az egyes ágazatokért felelős miniszterek ágazati értéktárat hoznak létre szervezetükön belül.

(2) Az egyes ágazatokért felelős miniszterek munkáját Ágazati Értéktár Bizottság segíti.

(3)  Az  Ágazati  Értéktár  Bizottság  tagjainak  kiválasztása  során  törekedni  kell  arra,  hogy  a
minisztérium szakágazatával kapcsolatban a lehető legmagasabb szakmai színvonal, a széles körű
tapasztalat,  valamint a szakágazat szerinti  nemzeti  értékek által  érintett  legtöbb tudományterület
képviselve legyen.

(4)  Az  Ágazati  Értéktár  Bizottságnak  öt  tagja  van.  A  tagokat  az  egyes  ágazatokért  felelős
miniszterek nevezik ki.

(5)  A tagot  az egyes  ágazatokért  felelős  miniszter  indokolás  nélkül  bármikor  visszahívhatja,  és
helyére új tagot nevezhet ki.

(6)  Az Ágazati  Értéktár  Bizottság működésének rendjét  alapszabály határozza meg,  amelyet  az
egyes ágazatokért felelős miniszterek fogadnak el.

(7) Az egyes ágazatokért felelős miniszterek az Ágazati Értéktár Bizottság létrehozásáról értesítik a
HB-t.
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6/A. §

(1)  Az  adott  érték  ágazati  értéktárba  való  felvételét  bárki  írásban  kezdeményezheti  az  érintett
szakágazat szerinti felelős miniszternek címzett javaslatában.

(2) Az Ágazati Értéktár Bizottság javaslatot tesz az egyes ágazatokért felelős miniszterek részére
arról, hogy a javaslat szerinti nemzeti érték alkalmas-e arra, hogy az ágazati értéktár elemeként
vegyék nyilvántartásba.

(3) Az érték ágazati értéktárba való felvételéről az egyes ágazatokért felelős miniszterek döntenek.

(4) Az egyes ágazatokért felelős miniszterek amennyiben új értékkel bővítik az ágazati értéktárukat,
annak  adatait  az  ágazati  értéktárba  történő  felvételt  követő  30  napon  belül  megküldik  a  HB
részére.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 19.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 73. §
Módosítás jellege: módosítás

73. §

A Htv.
b) 5/A. [§-ában ]§ (1) bekezdésében a „települési” szövegrész helyébe a „külhoni települési”,
c)  5/A.  [§-ában  ]§  (2)  és  (3)  bekezdésében  a  „Települési”  szövegrész  helyébe  a  „Külhoni
Települési”,
d) 5/A. [§-ában ]§ (1) bekezdésében a „tájegységi” szövegrész helyébe a „külhoni tájegységi”,
e)  5/A.  [§-ában  ]§  (2)  és  (3)  bekezdésében  a  „Tájegységi”  szövegrész  helyébe  a  „Külhoni
Tájegységi”

szöveg lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 20.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 75. § (2) bekezdés - Fttv. 6. § (26) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Fttv. 6. §-a a következő (26) bekezdéssel egészül ki:
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„(26) A [Magyar Államkincstár a földmérési ]mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv
az Integrált Igazgatási  és  [térinformatikai államigazgatási szervvel kötött szerződésben foglalt
feltételekkel  ]Ellenőrzési  Rendszerben  történő  felhasználás  céljából  minden  év  januárjában  –
díjmentesen, de az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó munkadíj megfizetése mellett –  hozzáférhet az
állami  ingatlan-nyilvántartási  térképi  adatbázisból  előállított, [kataszteri  fedvény  adataihoz az
Integrált  Igazgatási  és  Ellenőrzési  Rendszerben  történő  felhasználáshoz]a  Mezőgazdasági
Parcella Azonosító Rendszer részét képező kataszteri fedvény adataihoz.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 21.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 78. § - Rtv. 2. § b) pont bf) alpont
Módosítás jellege: módosítás

78. §

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az
iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény (a továbbiakban:
Rtv.) 2. § b) pontj bf) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában illetékességi területen)

„bf)  hivatásos  halőr  tekintetében  a  működési  területét  érintő  valamennyi  halgazdálkodási
vízterületet,  halastavat,  valamint  annak  partját, állami  halőr  tekintetében  országos
illetékességet,”

(kell érteni.)

T/3630/6/21-23., 33-34., 36-41. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
21., 22., 23., 33., 34., 36., 37., 38., 39., 40., 41. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 22.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 79. § a) és b) pont
Módosítás jellege: módosítás

79. §
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Az Rtv.
a) 1. § (1) bekezdés i) pontjában az „a halászati őrre” szövegrész helyébe az  [„a ]„az állami
halőrre és a hivatásos halőrre”,
b) 2. § a) pont ae) alpontjában, 21. § (2) bekezdés a) pontjában az „a halászati őr” szövegrész
helyébe az [„a ]„az állami halőr és a hivatásos halőr”,

szöveg lép.

T/3630/6/21-23., 33-34., 36-41. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
21., 22., 23., 33., 34., 36., 37., 38., 39., 40., 41. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 23.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 79. § d) pont
Módosítás jellege: módosítás

79. §

Az Rtv.
d) 25. § g) és h) pontjában az „és a halászati őr” szövegrész helyébe az [„és ]„ , az állami halőr és
a hivatásos halőr”

szöveg lép.

T/3630/6/21-23., 33-34., 36-41. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
21., 22., 23., 33., 34., 36., 37., 38., 39., 40., 41. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 24.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 81. § - Hktv. 10. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

81. §
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A Hktv. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés a tagok közül megválasztja az ellenőrző bizottság elnökét, valamint további két
tagját.  Ha a hegyközségi tanács tagjainak száma 10 fő vagy annál kevesebb, akkor az ellenőrző
bizottság  tagjainak  [megválaszthatók]megválaszthatóak a  hegyközségi  tanácsot  alkotó
hegyközségek ellenőrző bizottságainak a hegyközségi tanácsnak nem tag elnökei.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 25.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 84. §
Módosítás jellege: kiegészítés

84. §

(1) A Hktv. 24. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hegyközségi  tanács,  ennek  hiányában  a  hegyközségi  választmány  kizárólagos  hatáskörébe
tartozik)

„a) a borvidék területére vagy annak egy részére kiterjedő termőterülettel rendelkező oltalom alatt
álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések 2011. december 31-ig benyújtott termékleírásával,”

(kapcsolatos feladatok ellátása.)

(2) A Hktv. 24. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A hegyközségi tanács – az alapszabályban rögzítettek szerint – átadhat feladatokat a borrégiós
tanács számára.”

T/3630/6/25-26., 28. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
25., 26., 28. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 26.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 84. § (1) bekezdés - Hktv. 26. § (1a) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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84. §

(1) A Hktv. 26. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a)
bekezdéssel egészül ki:

„(1)  A hegyközségi  tanácsok  borrégiónként  borrégiós  tanácsot  alakítanak.  A Tokaji  Borvidék
Hegyközségi Tanácsa borrégiós tanácsnak minősül.

(1a) A borrégiós tanács hatáskörébe tartozik
a) a [borrégiót alkotó borvidékek ]borrégió közép- és [hosszútávú ]hosszú távú stratégiájának
kidolgozása;[ és]
b) a borrégiót alkotó borvidékeken átívelő[, regionális termékleírásokkal ] oltalom alatt álló
eredetmegjelölések  és  földrajzi  jelzések  termékleírásaival  kapcsolatos  –  a  mezőgazdasági
termékpiacok  közös  szervezésének  létrehozásáról,  és  a  922/72/EGK,  a  234/79/EK,  az
1037/2001/EK  és  az  1234/2007/EK  tanácsi  rendelet  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló
1308/2013/EU európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet  II.  Rész II.  Cím I.  Fejezet  2.  Szakasza
szerinti – feladatok ellátása[.]; és
c) a borrégiót alkotó valamely hegyközségi tanács által átadott feladatok ellátása.

(2)  A borrégiós  tanács  tagjai  a  hegyközségi  tanácsok  [vagy  a  22.  §  (1)  bekezdése  szerinti
hegyközségek  ]24.  §  (2)  bekezdés  szerint  megválasztott  küldöttjei.  A küldöttek  a  borrégiós
tanácsban szőlészeti és borászati szekciót alakítanak.”

T/3630/6/25-26., 28. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
25., 26., 28. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 27.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 88. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(3) A Hktv. 45/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A hegyközségek ügyintézője az (1) bekezdés szerinti adatok kezelése során köteles betartani az
adatvédelemre vonatkozó előírásokat.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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Háttéranyagpont sorszáma: 28.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 89. § - Hktv. 46. §
Módosítás jellege: módosítás

89. §

A Hktv. 46. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„46. §

(1)  Hegyközségi  szervezet  szőlészeti-borászati  termelési  vagy  –  a  közösségi  borpromóció
kivételével – kereskedelmi tevékenységet nem folytathat.

(2)  Hegyközségi  szervezet  gazdasági  társaságnak nem lehet  tagja,  ilyen társaságban részesedést
nem szerezhet. Hegyközségi szervezet nonprofit gazdasági társaságot alapíthat.”

T/3630/6/25-26., 28. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
25., 26., 28. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 29.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 96. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

96. §

A Hhvtv. 5. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 30.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 103. § - Hhvtv. 23/D. §
Módosítás jellege: módosítás
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103. §

A Hhvtv. 7. alcíme a következő 23/B-23/D. §-sal egészül ki:

„23/D. §

A  nyilvántartott  halgazdálkodási  vízterületen  más  által,  ellenszolgáltatás  ellenében  tervezett
horgásztatás, horgászvezetés,  [horgászhely biztosítás]horgászhely-biztosítás, más horgászati célú
szolgáltatás,  valamint  horgásztábor  vagy  [horgászverseny  szervezés  ]horgászverseny-szervezés
csak a halgazdálkodásra jogosult előzetes hozzájárulásával végezhető.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 31.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 104. § (2) bekezdés - Hhvtv. 24. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Hhvtv. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A horgászszövetség a halgazdálkodási jogot a tagjának[,] vagy tagszervezete tagjának minősülő
horgászszervezet  részére  alhaszonbérbe  adhatja.  Az  alhaszonbérbe  adás  nem  érinti  a
horgászszövetségnek a haszonbérbe adóval szemben fennálló kötelezettségeit.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 32.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 105. § - Hhvtv. 29. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

105. §

A Hhvtv. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A halgazdálkodási jog haszonbérletére irányuló pályázati felhívást a halgazdálkodási hatóság
írja ki, [melyről]amelyről köteles a horgászszövetséget egyidejűleg írásban értesíteni.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 33.
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Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 110. § - Hhvtv. 42. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

110. §

(1) A Hhvtv. 42. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A horgászszövetség a tagjának[,] vagy tagszervezete tagjának minősülő horgászszervezeteken
keresztül az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás naprakésszé tétele céljából az állami horgászjegyek,
a turista állami horgászjegyek, az állami halászjegyek és az állami horgászvizsga tekintetében a (2)
bekezdés a),  c)  e)  és f)  pontja szerinti  adatok tekintetében – a halászati  engedély kivételével –
közvetlen  informatikai  kapcsolat  útján  automatikusan  valós  idejű  adatot  szolgáltat  a
halgazdálkodási hatóságnak és biztosítja számára az elektronikus nyilvántartási rendszeréhez való
hozzáférést.”

T/3630/6/21-23., 33-34., 36-41. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
21., 22., 23., 33., 34., 36., 37., 38., 39., 40., 41. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 34.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 110. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) A Hhvtv. 42. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a)  A  halgazdálkodási  hatóság  a  horgászszövetség  állami  horgászjegyek,  turista  állami
horgászjegyek,  állami  halászjegyek  kiadásával,  valamint  horgászvizsgáztatással  kapcsolatos
közfeladat-ellátása  érdekében,  a  kiadás  és  a  vizsgáztatás  jogszerűsége,  a  halfogásra  jogosító
okmányok  kiváltására  jogosult  személyek  adatait  tartalmazó  nyilvántartás  naprakésszé  tétele
céljából  a  közfeladat-ellátáshoz  szükséges,  (1)  bekezdésben  felsorolt  adatokat  –  a  halfogásra
jogosító  okmányok  kiváltásától  eltiltott  személyek  esetében  az  eltiltás  időtartamára  vonatkozó
adatokkal folyamatosan kiegészítve – átadja a horgászszövetség részére.”

T/3630/6/21-23., 33-34., 36-41. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
21., 22., 23., 33., 34., 36., 37., 38., 39., 40., 41. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 35.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 111. § (3) bekezdés - Hhvtv. 43. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A Hhvtv. 43. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5)  Az  állami  horgászjegy,  horgász  fogási  napló,  az  állami  halászjegy,  halász  fogási  napló
megsemmisülését vagy elvesztését annak jogosultja

a)  a  horgászszövetség  által  a  forgalmazással  megbízott  horgászszervezet  azon  forgalmazási
pontján, ahol számára az okmány kiadásra került, vagy
b)  ha  az  a)  pontban  meghatározott  helyen  az  állami  horgászjegy vagy az  állami  halászjegy
forgalmazása megszűnt, a horgászszövetségnek[ haladéktalanul köteles bejelenteni.]

haladéktalanul köteles bejelenteni.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 36.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 113. § (1) bekezdés - Hhvtv. 45. § (1) bekezdés záró 
szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

113. §

(1) A Hhvtv. 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A halfogási tevékenységet végző személy köteles magánál tartani
a továbbiakban együtt:  halfogásra jogosító okmányok –,  és azokat a halgazdálkodási hatóság,  a
halgazdálkodásra jogosult, a mezőőr, a természetvédelmi őr,  az állami halőr,  a hivatásos halőr, a
társadalmi halőr és a rendvédelmi hatóság ellenőrzésre felhatalmazott képviselőjének felhívására
bemutatni és átadni.”

T/3630/6/21-23., 33-34., 36-41. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
21., 22., 23., 33., 34., 36., 37., 38., 39., 40., 41. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 37.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 122. § - Hhvtv. 62/C. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

122. §

A Hhvtv. a 62/B. §-t követően a következő 19/B. alcímmel egészül ki:

„(5) A horgászszövetség a [(2)-(4)](2)-(3) bekezdésben meghatározott feladatokat az adott vízterület
vonatkozásában a halgazdálkodásra jogosult hozzájárulása alapján végezheti.”

T/3630/6/21-23., 33-34., 36-41. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
21., 22., 23., 33., 34., 36., 37., 38., 39., 40., 41. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 38.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 127. § és Új 128. §
Módosítás jellege: kiegészítés

127. §

(1) A Hhvtv. 66. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A  halgazdálkodási  hatóság  halgazdálkodási  bírságot  szab  ki  a  halgazdálkodásra  jogosulttal
szemben, ha)

„a)  a  halgazdálkodási  terv  benyújtására  vonatkozó,  vagy  a  halgazdálkodási  terv  szerinti
kötelezettségének  a  halgazdálkodási  hatóság  figyelmeztetést  tartalmazó  döntésében  történő
felhívás ellenére nem tesz eleget;”

(2) A Hhvtv. 66. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A  halgazdálkodási  hatóság  halgazdálkodási  bírságot  szab  ki  a  halgazdálkodásra  jogosulttal
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szemben, ha)
„c)  a  halgazdálkodási  hatóság  hozzájárulása  nélkül  olyan fajú  vagy korosztályú  halat  telepít,
amelyet  jogszabály  tilt  vagy  a  halgazdálkodási  terv  nem  tartalmaz,  vagy  ha  az  52.  §  (3)
bekezdésben foglalt valamely intézkedésre sor került;”

(3) A Hhvtv. 66. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A  halgazdálkodási  hatóság  halgazdálkodási  bírságot  szab  ki  a  halgazdálkodásra  jogosulttal
szemben, ha)

„e) nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének hiánypótló felszólításra sem tesz eleget;”

(4) A Hhvtv. 66. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A (2) bekezdés alkalmazásában jelentős mértékűnek minősül az akadályozás, ha a halőrzéssel,
a haltelepítéssel, a halállomány védelmével kapcsolatos feladatok ellátását akadályozza, illetve az
arra egyébként jogosult személy horgászatát akadályozza.

(4)  A halgazdálkodási  hatóság  halgazdálkodási  bírságot  szab  ki  arra  a  halgazdálkodásra  nem
jogosult  természetes  vagy  jogi  személyre,  aki  halgazdálkodási  vízterületen  halgazdálkodási
tevékenységet folytat, ideértve különösen a horgászat lehetővé tételét állami horgászjegy és horgász
fogási  napló  vagy  turista  állami  horgászjegy  és  fogási  napló  nélkül,  továbbá  a  jogosulatlan
haltelepítést.”

(5) A Hhvtv. 66. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A halgazdálkodási bírság legkisebb összege ötvenezer forint,  legmagasabb összege ötmillió
forint.”

128. §

(1) A Hhvtv. 67. § (1) bekezdése a következő r)-v) ponttal egészül ki:
(A halgazdálkodási hatóság halvédelmi bírságot szab ki)

„r) a halgazdálkodási hatóság által jóváhagyott hatályos halgazdálkodási tervben meghatározott –
az  adott  halgazdálkodási  vízterület  specifikus  adottságainak  megfelelően  kialakított  –  helyi
horgászrendi előírásokat megsértő,
s) nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületbe halat telepítő,
t) a 34. §-ban foglalt kötelezettséget megszegő,
u)  nem  nyilvántartott  halgazdálkodási  vízterületre  területi  jegyet  kiadó,  ott  horgászatot
engedélyező, vagy onnan térítés nélkül vagy térítésért őshonos halfaj elvitelét engedélyező,
v) a 21. § (1a) bekezdésében meghatározott tilalmat megszegő”

(személlyel szemben.)

(2) A Hhvtv. 67. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6)  A halgazdálkodási  hatóság  az  általa  kiszabott  halvédelmi  bírság  fizetési  kötelezettségének
teljesítése érdekében a halvédelmi bírság megfizetésére kötelezett részére fizetési halasztást vagy
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részletekben  történő  teljesítést  (a  továbbiakban  együtt:  fizetési  könnyítés)  engedélyezhet,
amennyiben a kötelezett a teljesítési határidő lejárta előtt fizetési könnyítést kérelmez, továbbá a
fizetési  nehézség a  kérelmezőnek nem róható fel,  vagy annak elkerülése érdekében úgy járt  el,
ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható.

(7) A fizetési kedvezményről szóló döntéssel szemben közigazgatási per kezdeményezhető.”

T/3630/6/21-23., 33-34., 36-41. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
21., 22., 23., 33., 34., 36., 37., 38., 39., 40., 41. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 39.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 128. §
Módosítás jellege: módosítás

128. §

A Hhvtv.
a) 14. § (3) és (5) bekezdésében, valamint a 72. § (1) bekezdésének 12. pontjában a „haltermelő
létesítménybe” szövegrész helyébe a „haltermelési létesítménybe” szövegrész,
b)  14.  §  (2)  bekezdésében a  „Haltermelő  létesítménybe” szövegrész  helyébe  a  „Haltermelési
létesítménybe” szövegrész,
c) 17. §-ban a „hatósági határozatban” szövegrész helyébe a „hatósági határozatban, továbbá a
helyi horgászrendben”,
d) 18. § (2) és (3) bekezdésében a „halpusztulás” szövegrész helyébe a „hal- vagy más hasznos
víziállat pusztulása”,
e)  18.  §  (3)  bekezdésében a  „halpusztulásért”  szövegrész helyébe  a  „hal-  vagy más  hasznos
víziállat pusztulásáért”,
f) 20. § (1a) bekezdésében a „haltermelő létesítményben” szövegrész helyébe a „haltermelési
létesítményben”,
g) 22. § (4) bekezdésének e) pontjában a „halászati őrzést” szövegrész helyébe a „halőrzést”,
h) 36. § (1) bekezdésében a „tevékenységeket – ha e tevékenységek más módon csak aránytalanul
nehezebben vagy nagyobb költséggel  végezhetőek – tűrni,  illetve  lehetővé  tenni”  szövegrész
helyébe a „tevékenységeket – beleértve a területi jeggyel történő horgászati tevékenységet is –,
amennyiben e tevékenységek más módon csak aránytalanul nehezebben vagy nagyobb költséggel
végezhetőek, tűrni, illetve lehetővé tenni”,
i)  44.  §  (5)  bekezdésében,  56.  §  (2),  (2a),  (7)-(7b),  (9)  bekezdésében,  56/A.  §  (1)-(3)
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bekezdésében, 57. § (4) bekezdésének b) pontjában és c) pontjának ca) alpontjában, valamint 72.
§ (1) bekezdésének 19. pontjában a „halászati őr” szövegrész helyébe a „hivatásos halőr”,
j)  49.  §  (3)  bekezdésének  h)  pontjában,  54.  §  (3)  bekezdésének  b)  pontjában,  56.  §  (8)
bekezdésében,  56.  §  (11)  bekezdésében,  66.  §  (1)  bekezdésének  g)  pontjában,  68.  §  (1a)
bekezdésének h) pontjában, valamint 72. § (2) bekezdésének 19. pontjában a „halászati őrök”
szövegrész helyébe a „hivatásos halőrök”,
k) 49/A. § (1) bekezdésében a „halászati őrzését” szövegrész helyébe a „halőrzését”,
l)  17.  alcímében,  56.  §  (2)  bekezdésében,  57.  §  (1)  bekezdésében,  valamint  63.  §  (3)
bekezdésének h) pontjában a „halászati őrzés” szövegrész helyébe a „halőrzés”,
m)  56.  §  (2)  és  (2a)  bekezdésében,  valamint  57.  §  (2)  bekezdésének  a)  pontjában  és  (2a)
bekezdésében a „halászati őri” szövegrész helyébe a „hivatásos halőri”,
n) 56. § (3) bekezdésében, valamint 57. § (4) bekezdésének b) pontjában a „halászati őrnek”
szövegrész helyébe a „hivatásos halőrnek”,
o) 56. § (6) bekezdésében az „Állami alkalmazásban álló halászati őr” szövegrész helyébe az
„Állami halőr”,
o) 56. § (9) bekezdésében az  [„a]„A halászati őrökről” szövegrész helyébe az  [„a ]„Az állami
halőrökről, a hivatásos halőrökről”, az „a halászati őr" szövegrész helyébe az „az állami halőr, a
hivatásos halőr",
p) 56. § (13) és (14) bekezdésében az „állami halászati őr” szövegrész helyébe az „állami halőr"

szöveg lép.

T/3630/6/21-23., 33-34., 36-41. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
21., 22., 23., 33., 34., 36., 37., 38., 39., 40., 41. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 40.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 129. § új a) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

129. §

Hatályát veszti a Hhvtv.
a) 40. § (6) bekezdése;

T/3630/6/21-23., 33-34., 36-41. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
21., 22., 23., 33., 34., 36., 37., 38., 39., 40., 41. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 41.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 129. § c) pont
Módosítás jellege: elhagyás

129. §

Hatályát veszti a Hhvtv.
[c) 56. § (6), (13) és (14) bekezdése,]

T/3630/6/21-23., 33-34., 36-41. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
21., 22., 23., 33., 34., 36., 37., 38., 39., 40., 41. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 42.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/3630/6/42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 3. § módnyitó
…törvény 
[alkalmazásában)]alkalmazásában:)

2. 10. § - OMVKtv. 2/A. § (1) bekezdés
…igazgatási [szolgáltatási 
díjmentes]szolgáltatásidíj-mentes.

3. 15. § - Inytv. 72. § (2) bekezdés
…a [feladat-ellátásukhoz]feladatellátásukhoz 
szükséges…

4. 19. § - Támtv. 79/D. § (7) bekezdés
…az [ügyfélnyilvántartásba vételi ]
ügyfélnyilvántartásba-vételi eljárás …

5. 20. § - Éltv. 1. § h) pont
…antimikrobiális [rezisztencia előfordulás ]
rezisztencia-előfordulás csökkentésének …

6. 26. § - Éltv. 13. § (2) bekezdés … tartalmával[,] vagy…
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

7. 34. § - Éltv. 30. § (1) bekezdés o) pont
… [élelmiszer- 
csomagolóanyagok]élelmiszer-
csomagolóanyagok,…

8.
40. § (1) bekezdés - Éltv. 38. § (1) 
bekezdés 13. pont

…magyarországi [forgalomba hozatali ]
forgalombahozatali és …

9.
40. § (1) bekezdés - Éltv. 38. § (1) 
bekezdés 17. pont

…alapján [forgalomba hozatali ]
forgalombahozatali engedélyt …

10.
40. § (1) bekezdés - Éltv. 38. § (1) 
bekezdés 26. pont a) alpont

[ENAR koordinátorokról]ENAR-
koordinátorokról,

11.
40. § (1) bekezdés - Éltv. 38. § (1) 
bekezdés 26. pont b) alpont

[ENAR kapcsolattartókról]ENAR-
kapcsolattartókról,

12.
41. § (1) bekezdés - Éltv. 38/A. § (2) 
bekezdés e) pont

…rendszerben [résztvevő ]részt vevő 
ügyfelekkel,…

13.
41. § (1) bekezdés - Éltv. 38/A. § (2) 
bekezdés j) pont

… gazdaságokra, valamint…

14.
41. § (1) bekezdés - Éltv. 38/A. § (3) 
bekezdés c) pont

…és [lakcím adatait]lakcímadatait.

15. 43. § (1) bekezdés módnyitó …ellátása [érdekében)]érdekében:)

16.
45. § - Éltv. 38/F. § (2) bekezdés f) 
pont

…meghatározott [állat-
járványügyi]állatjárványügyi 
intézkedéseket…

17.
46. § (2) bekezdés - Éltv. 44. § (6a) 
bekezdés

…a [termék átadás ]termék-átadás helyszínén 
…

18. 59. § - Evt. 9/B. § … [mely]amely átadás…

19. 63. § - Evt. 90/J. § (3) bekezdés
…szállítójármű [üzembentartója]üzemben 
tartója,… 
…új [üzembentartót ]üzemben tartót vagy …

20.
65. § (1) bekezdés - Evt. 113. § (25) 
bekezdés

…törvény [hatályba lépését ]hatálybalépését 
megelőzően …

21.
95. § (3) bekezdés - Hhvtv. 2. § 17b. 
pont

… Szövetség[,] mint…

22.
98. § (1) bekezdés - Hhvtv. 18. § (1) 
bekezdés

…hasznos [víziállat pusztulást ]víziállat-
pusztulást köteles …

23.
98. § (2) bekezdés - Hhvtv. 18. § (5) 
bekezdés

…hasznos [víziállat állomány ]víziállat-
állomány visszatelepítésének … 
…hasznos [víziállat pusztulással ]víziállat-
pusztulással kapcsolatosan … 
…hasznos [víziállat állomány ]víziállat-
állomány visszatelepítését …

24.
113. § (1) bekezdés - Hhvtv. 45. § (1) 
bekezdés záró szövegrész

[a](a továbbiakban… 
…jogosító [okmányok]okmányok) –…
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25.
117. § (2) bekezdés - Hhvtv. 52. § (2a)
bekezdés

… tagjának[,] vagy…

26. 118. § - Hhvtv. 53. § (1) bekezdés … halászjeggyel, valamint…

27.
120. § (3) bekezdés - Hhvtv. 56. § (5) 
bekezdés

… [melyet]amelyet köteles…

28.
121. § (3) bekezdés - Hhvtv. 61. § (4) 
bekezdés

…haltermék [nyomon követhetőségének ]
nyomon-követhetőségének ellenőrzéséhez … 
…Nemzeti [Adó]Adó- és…

29.
121. § (3) bekezdés - Hhvtv. 61. § (5) 
bekezdés

[Az]A (4)…

30.
122. § - Hhvtv. 62/C. § (1) bekezdés 
a) pont

… általa[,] vagy…

31.
122. § - Hhvtv. 62/C. § (1) bekezdés 
b) pont

… tagjának[,] vagy…

32.
122. § - Hhvtv. 62/C. § (4) bekezdés 
a) pont

a [horgász nyilvántartás ]
horgásznyilvántartás biztosítása,…

33.
122. § - Hhvtv. 62/C. § (4) bekezdés 
b) pont

…rekreációs [halász nyilvántartás ]
halásznyilvántartás biztosítása,

34.
123. § (6) bekezdés - Hhvtv. 63. § (5) 
bekezdés b) pont nyitó szövegrész

… tagjának[,] vagy…

35.
123. § (6) bekezdés - Hhvtv. 63. § (5) 
bekezdés b) pont ba) alpont

országos [horgász utánpótlás-nevelési ]
horgászutánpótlás-nevelési és …

36.
123. § (6) bekezdés - Hhvtv. 63. § (5) 
bekezdés b) pont bh) alpont

…a [horgász nyilvántartásba vétel ]
horgásznyilvántartásba-vétel és …

37.
127. § (7) bekezdés - Hhvtv. 72. § (1) 
bekezdés 32. pont

a [horgász nyilvántartásba 
vételre]horgásznyilvántartásba-vételre,…

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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