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MAGYAR O SZÁGGFÜ tS
Mezógazdamigf bkottsaga

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés elnöke részére

Helwben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Mezőgazdasági bizottság a Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése alapján a
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapesolödö eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő
törvénymódosításokról szőlő 2003 . évi LXX111. törvény módosításáról szőlő
T/12682. számú törvényjavaslathoz a következQ

wnódasitó javaslatot

nyújtja be-

1. A törvényjavaslat 3 . §-árak (1) bekezdés €elvezeté sz€ivegrésze az alábbiak
szerint módosul :

„(1) A torvény 10. § (1) bekezdésének [bevezető szövegrésze] helyébe a
következő rendelkez+ s lép .-"

2. A törvényjavaslat 6. §-ának felvezető szövegrészé az alábbiak szerína
módosul

,,((1)I A törvény 33 . §-ának ((i) és (2) bekezdése] helyébe a következő
rendelkezések lépnek:"

3. A törvényjavaslat 9. §-éban a 37/B. § (1) bekel-délének a) - b) pontjai az
alábbiak szerint módosulnak-

/A torvény a következi 37/A-37/B_ §-sal egészül ki : 1

1

Bízottadmódosító javaslat
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/37/R § (1) A maganszemély ügyféd s--á--ezer fi>rinűg, más ügyfél kétszázezer
forintig terjedá rnu14u.Ztási blrsággai sújtkató, ha = e tórvény feIhatErIMa7tzrtr
alapján kihirdetettjvgszabóly szerirati /

„a) bejelentési (bejelentkezési, [változás-bejelentésíj változásbeielentési)
adatszolgáltatási kötelezettségét késedelmesen, hibásan, valótlan
adattartalommal, vagy hiányosan teljesíti,
b) bejelentési (bejelentkezési, [változás-bejelentési] változásbejelentésí)
adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti,"

4. A törvényjavaslat 9 . §-ában a 37/B. § (3) bekezdésének első mondata az
alábbiak szerint módosul-

„(3) A bejelentkezési, bejelentési, [változás-bejelentési€] váltvz~sbeje}entési,
adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén a mulasztási birság
megállapításával egyidejűleg az MVl4 az ágytelet - határidő tépésével -
teljesítésrc hívja fel ."

5. A törvényjavaslat 10. §-ának- (2) bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint
módosul:

/.4 törvény hatályba tépésével egyide.jú1eg/

„a) a szőlőz és gyümőlestermesztésr«, valamint a borgazdálkodásrtíl szólp 1970,
évi 36 . törvényerejű rendelet (a továbbiakban : tvr.) 1 . §-ának helyébe a
következő rendelkezés lép:"

6_ A törvényjavaslat 10. §-árvak (2) bekezdésének c) pontjával megállapított (1)
bekezdése az alábbiak szerint módosul:

/A tc rveny hatályba lépesével egyidejűleg/

le) a Ivr . 2/14. § (1) 7 ekeesdése helyébe ez kc vetk= rendelkezés lép/

„(1) A [gyűműles ültetvény katasztere) vümvlcsültetvény-katasztere minden,
az 1 .§ (1) bekezdésében megjehilt ültetvény tekintetében tartalmazza az
últetvények azonosító adatait (település, helyrajzi azám, tcarulctnagyság), az
ültetvény haszn.álój nak azonosító adatait (név, lakcini, illetve szervezet
megnevezcse és székhelye), és az MVH által adott regisztrációs számát,
valamint a mezögazdaságí hasznosítású földterületének nagyságát ."

7. A törvényjavaslat 10 . §-ának (2) bekezdése d) pontjának felvezető
szövegrésze és a tvr . 3 . §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :
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1Á ti rveny hat-ályba 1

	

evel egyidejúlegf

„d) a tvr . a következö 3 [. ésj_4 . §-sal egészül ki .

3 . § (1) Azok a gyümölcsösültetvény-használók, akik nem járultak hozz . a
szóló- és gyümölcsös ültetvények összeirásaról szóló 2000 . évi C=.11 . torvény
alapján felvett adataiknak a Kvzponti Statisztikai Hivatal (a továbbiakban : KSH}
részéről az 1~ részére történő átadásához, illetve akik a megkeresés ellenére
sere jelentkeztek be a [gy~les ültetvény kataszter-bel Qvümölesültetvény-
kataszterbe, vagy akiket a KSU korábban nyilvántartásba vétel miatt nem
keresett meg, kotelesek a 21A. § (2) bekezdése szerinti adatokat 2005 . május 31-
i,g az MVH megyei kirendeltségének jelenteni_"

8. A t€ rvényjavaslat 1:0 . §-ának (2) bekezdése d) pontjában a tvr. 4. § (1)
bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„4. § (1) A [gyümölcs ültetvény kataszterbe) gyümölcsültetvény-kataszterbe
bejelentett adatok valódiságát az MVH megyei kirendeltsége a Ft"
ktizremüködésével ellenőrzi ."

Indakofás

Budapest, 2005 . február 16 .

A módositás jogtecbnikai és nyclvhelyességi poniosMkat tartalmaz .
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