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Az Országgyűlés 

 
Mezőgazdasági 
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Gazdasági 
bizottságának 

 
Költségvetési és pénzügyi 

bizottságának 
Emberi jogi 

bizottságának 

 
k i e g é s z í t ő  a j á n l á s a 

 
a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény módosításáról 

szóló T/12682. sz. törvényjavaslat 
 

v i t á j á h o z 
 

(Együtt kezelendő a T/12682/7. számú ajánlással!) 
 
 

Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága, Gazdasági bizottsága, Költségvetési és 
pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság), valamint Emberi jogi, 
kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), megvitatta a 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi 
LXXIII. törvény módosításáról szóló, T/12682. számon beterjesztett törvényjavaslatot, 
továbbá az ahhoz benyújtott T/12682/8-9. számú bizottsági módosító javaslatokat. 
 
A Költségvetési bizottság tájékoztatása szerint feladatkörükbe tartozó bizottsági 

módosító javaslat nem érkezett. 
 

1. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslatot új 2. §-al kiegészíteni 
javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása 
értelemszerűen változik): 

 
„2. § A törvény 3. §-a a következő új m) ponttal egészül ki: 
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/E törvény alkalmazásában:/ 
 
„m) személyazonosító adat: természetes személy családi és utóneve, születési családi és 
utóneve, anyja születési családi és utóneve, születési helye és ideje, lakhelye.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/12682/9/1. sz. bizottsági módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja 

- az Emberi jogi biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
2. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 2. §-ának helyébe a 

következő rendelkezés felvételét javasolja: 
 
2. § [(1) A törvény 6. §-ának (5) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki: 
 
/Az MVH az ügyfél azonosítása, a támogatási jogosultság megállapítása céljából adatokat 
vesz át/ 
 
„j) a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai követelmények szerinti 
előállításáról, forgalmazásáról és jelöléséről szóló 140/1999. (IX. 3.) Korm. rendelet 
szerint elismert ökológiai termelést ellenőrző szervezetektől az általuk nyilvántartott 
termelők nyilvántartásaiból.” 
 

(2) A törvény 6. §-ának (7)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek: 
 
„(7) Az MVH megkeresésére az állami adóhatóság adatot szolgáltat a megkeresésben 
megjelölt adózónak az állami adóhatóságnál nyilvántartott, hatvan napot meghaladó, 
lejárt esedékességű köztartozásának összegéről, vagy arról a tényről, hogy az adózónak 
ilyen tartozása nincs. A megkeresésnek tartalmaznia kell az érintett adózó adószámát 
vagy adóazonosító jelét. Az adatszolgáltatás módját, időpontját és gyakoriságát a két 
szerv megállapodásban rögzíti. 
 
(8) Az MVH az (1) és (2) bekezdések alapján általa kezelt adatállományokat egymással, 
valamint az (5) és a (7) bekezdések alapján átvett adatokkal a feladatkörében végzendő 
ellenőrzés céljából összevetheti.] 
 
„(1) A törvény 6. §-a (2) bekezdése a következő új h) ponttal egészül ki: 
 
/Az MVH adatkezelői jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik a következő nyilvántartások 
tekintetében:/ 
 
„h) az agrár „de minimis” nyilvántartási rendszer.” 
 
(2) A törvény 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(3) Az MVH a (2) bekezdés szerinti adatbázisokban szereplő személyes adatokat az 
ügyfélnek az adatállománnyal összefüggő tevékenységével kapcsolatos érintettségéig, 
illetőleg a támogatási korlátozás fennállásáig kezelheti, ezen túl csak addig az időpontig, 
ameddig az mások jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. A h) pont 
esetében a cél megjelölésével a nyilvántartási rendszer adattartalmát írásbeli kérésre az MVH 
a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium rendelkezésére bocsátja.” 
 
(3) A törvény 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) Az MVH a (2) bekezdés szerinti nyilvántartások vezetésével kapcsolatos technikai 
feladatok ellátásával adatfeldolgozót bízhat meg.”
 
(4) A törvény 6. §-ának (5) bekezdésének bevezető szövegrésze és h) pontja helyébe a 
következő rendelkezések lépnek: 
 
„(5) Az MVH a támogatási jogosultság megállapítása céljából adatokat vesz át” 
 
„h) a külön jogszabály szerint elismert ökológiai termelést ellenőrző szervezetektől az általuk 
nyilvántartott termelők nyilvántartásaiból,” 
 
(5) A törvény 6. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és egyidejűleg új 
(8) és (9) bekezdésekkel egészül ki: 
 
„(7) Az MVH megkeresésére az állami adóhatóság adatot szolgáltat a megkeresésben 
megjelölt adózónak az állami adóhatóságnál nyilvántartott, hatvan napot meghaladó, lejárt 
esedékességű köztartozásának összegéről, vagy arról a tényről, hogy az adózónak ilyen 
tartozása nincs. A megkeresésnek tartalmaznia kell az érintett adózó adószámát vagy 
adóazonosító jelét. Az adatszolgáltatás módját, időpontját és gyakoriságát a két szerv 
megállapodásban rögzíti. 
 
(8) Az MVH az (1) és (2) bekezdések alapján általa kezelt adatállományokat egymással, 
valamint az (5), (7) és (9) bekezdések alapján átvett adatokkal a feladatkörében végzendő 
ellenőrzés céljából összevetheti. 
 
(9) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásának adatbázisából az ügyfél 
abban szereplő személyazonosító adatait – azonosítás és jogosultság megállapítása céljából – 
átveszi.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/12682/9/2. sz. bizottsági módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja 

- az Emberi jogi biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
3. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdése felvezető 

szövegének a következő módosítását javasolja: 
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„(1) A törvény 10. § (1) bekezdésének [bevezető szövegrésze] helyébe a következő 
rendelkezés lép:” 
 

Indokolás: Lásd a T/12682/8/1. sz. bizottsági módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja 

- az Emberi jogi biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
4. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslatot új 4. §-al kiegészíteni 

javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása 
értelemszerűen változik): 

 
„4. § A törvény 8. § -ának (5) bekezdése i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
/A megállapodásnak tartalmaznia kell különösen:/ 

 
„i) a személyazonosító adatok kivételével a delegált feladat elvégzése érdekében átadott vagy 
átadásra kerülő személyazonosító adatnak nem minősülő adatok körét és azok védelmét.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/12682/9/3. sz. bizottsági módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja 

- az Emberi jogi biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
5. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 6. § felvezető szövegének a 

következő módosítását javasolja: 
 
„ 6. § [(1)] A törvény 33. §-ának [(1) és (2) bekezdése] helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:” 
 
„33. § (1) A pályázat kedvezményezettjével az MVH a támogatási szerződést írásban köti 
meg vagy részére támogatási okiratot állít ki. A támogatás folyósítása hatályos szerződés vagy 
a támogatási okirat alapján történik. 
 
(2) Az MVH ajánlati kötöttsége a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételétől 
számított, a pályázati felhívásban meghatározott időtartamig áll fenn. Szerződés alapján 
folyósított támogatás esetében, amennyiben a pályázó ezen időtartam alatt nem köti meg a 
szerződést, az MVH támogatási döntése hatályát veszti.”” 
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Indokolás: Lásd a T/12682/8/2. sz. bizottsági módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja 

- az Emberi jogi biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
6. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 9. §-ában a 37/B. § (1) 

bekezdése a) – b) pontjainak a következő módosítását javasolja: 
 
/9.§ A törvény a következő 37/A-37/B.§-sal egészül ki:/ 
 
/37/B.§ (1) A magánszemély ügyfél százezer forintig, más ügyfél kétszázezer forintig terjedő 
mulasztási bírsággal sújtható, ha az e törvény felhatalmazása alapján kihirdetett jogszabály 
szerinti/ 
 
„a) bejelentési (bejelentkezési, [változás-bejelentési] változásbejelentési) adatszolgáltatási 
kötelezettségét késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal, vagy hiányosan teljesíti, 
b) bejelentési (bejelentkezési, [változás-bejelentési] változásbejelentési) adatszolgáltatási 
kötelezettségét nem teljesíti,” 
 

Indokolás: Lásd a T/12682/8/3. sz. bizottsági módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja 

- az Emberi jogi biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
7. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 9. §-ában a 37/B. § (3) 

bekezdése első mondatának a következő módosítását javasolja: 
 
/9.§ A törvény a következő 37/A-37/B.§-sal egészül ki:/ 
 
„(3) A bejelentkezési, bejelentési, [változás-bejelentési] változásbejelentési, adatszolgáltatási 
kötelezettség elmulasztása esetén a mulasztási bírság megállapításával egyidejűleg az MVH 
az ügyfelet – határidő tűzésével – teljesítésre hívja fel….” 
 

Indokolás: Lásd a T/12682/8/4. sz. bizottsági módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja 

- az Emberi jogi biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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8. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 10. § (2) bekezdése a) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 

 
/ (2) A törvény hatálybelépésével egyidejűleg/ 
 
„a) a szőlő- és gyümölcstermesztésről, valamint a borgazdálkodásról szóló 1970. évi 36. 
törvényerejű rendelet (a továbbiakban: tvr.) 1. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:” 
 

Indokolás: Lásd a T/12682/8/5. sz. bizottsági módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja 

- az Emberi jogi biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
9. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 10. § (2) bekezdése c) 

pontjában a tvr. 2/A. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
/ (2) A törvény hatálybelépésével egyidejűleg/ 
 
/c) a tvr.2/A.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(1) A [gyümölcs ültetvény katasztere] gyümölcsültetvény-katasztere minden, az 1.§ (1) 
bekezdésében megjelölt ültetvény tekintetében tartalmazza az ültetvények azonosító adatait 
(település, helyrajzi szám, területnagyság), az ültetvény használójának azonosító adatait (név, 
lakcím, illetve szervezet megnevezése és székhelye), és az MVH által adott regisztrációs 
számát, valamint a mezőgazdasági hasznosítású földterületének nagyságát.” 

 
Indokolás: Lásd a T/12682/8/6. sz. bizottsági módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja 

- az Emberi jogi biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
10.A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 10. § (2) bekezdése d) 

pontja felvezető szövegrészének és a d) pontban a tvr. 3. §-a (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 

 
/ (2) A törvény hatálybelépésével egyidejűleg/ 
 
„d) a tvr. a következő 3[. és]-4. §-sal egészül ki: 
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3. § (1) Azok a gyümölcsösültetvény-használók, akik nem járultak hozzá a szőlő- és 
gyümölcsös ültetvények összeírásáról szóló 2000. évi CXLIII. törvény alapján felvett 
adataiknak a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) részéről az MVH részére 
történő átadásához, illetve akik a megkeresés ellenére sem jelentkeztek be a [gyümölcs 
ültetvény kataszterbe] gyümölcsültetvény-kataszterbe, vagy akiket a KSH korábban 
nyilvántartásba vétel miatt nem keresett meg, kötelesek a 2/A. § (2) bekezdése szerinti 
adatokat 2005. május 31-ig az MVH megyei kirendeltségének jelenteni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/12682/8/7. sz. bizottsági módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja 

- az Emberi jogi biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
11.A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 10. § (2) bekezdése d) 

pontjában a tvr. 4. §-a (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
„4. § (1) A [gyümölcs ültetvény kataszterbe] gyümölcsültetvény-kataszterbe bejelentett 
adatok valódiságát az MVH megyei kirendeltsége a FÖMI közreműködésével ellenőrzi." 
 

Indokolás: Lásd a T/12682/8/8. sz. bizottsági módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja 

- az Emberi jogi biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 Budapest, 2005. február 16. 
 
 
 

Dr. Magda Sándor s.k., 
a Mezőgazdasági 
bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési és pénzügyi 

 bizottság elnöke 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottság elnöke 


