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Mezőgazdasági bizottsága

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Mezőgazdasági Bizottság a Házszabály 94. § (1) bekezdése, valamint a 102 .
§ (1) bekezdése alapján a növényvédelemről szóló 2000 . évi XXXV. törvény és az
azzal összefüggő egyes ágazati törvények módosításáról szóló T/15265 . számú
törvényjavaslathoz (a továbbiakban : Tvj .) a következő

módosító javaslatot

terjeszti elő :
1 .

A Tvj . 4. §-a által a növényvédelemről szóló 2000 . évi XXXV. törvény (a
továbbiakban : Tv.) 37. §-ának (1) bekezdését érintő rendelkezése a következőképpen
módosul :

»4 • §

Bizottsági módosító javaslat

A Tv. 37 . §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezések
lépnek :

„Forgalomba hozatal és felhasználás

37 . § (1) A termésnövelő anyagok, [termesztő közegek] termesztőközegek és
növénykondicionáló szerek (a továbbiakban együtt : termésnövelő anyagok) - az [„EK
műtrágya"-ként] „EK-műtrágya"-ként megjelölt műtrágyák kivételével - csak akkor
hozhatók forgalomba, ha

a) vizsgálatokkal, kísérletekkel alátámasztott kedvező hatást fejtenek ki a
termőföldre vagy a termesztett növényre, és azok az előírásszerű és szakszerű
alkalmazás során nem okoznak kedvezőtlen mellékhatást a növényre, a termőföldre, az
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ember és az állat egészségére, és nem jelentenek megengedhetetlen veszélyt a
környezetre és a természetre,

b) az Egészségügyi Minisztérium által kijelölt, külön jogszabályban
meghatározott szerv és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szakhatósági
állásfoglalása alapján az engedélyező hatóság által kiadott engedéllyel rendelkeznek .""

2.

A Tvj. 5 . §-a által a Tv. 48 . §-ának (2) bekezdését érintő rendelkezése a
következőképpen módosul :

ff" • §

A Tv. 48. §-a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (2)
bekezdés számozása (3) bekezdésre változik:

„(2) A növényvédelmi igazgatás szervezetének keretében működő Zöldség-
Gyümölcs [Minőségellenőrzési] Minőség-ellenőrzési Szolgálat a külön jogszabályban
foglaltak szerint ellátja a [zöldség, gyümölcs és dísznövény ellenőrzést] zöldség-,
gyümölcs- és dísznövény-ellenőrzést.""

3.

A Tvj . 7 . §-ának (1) és (2) bekezdése, valamint (2) bekezdése által a Tv . 60. §-a
(1) bekezdésének i) pontját érintő rendelkezése a következőképpen módosul :

»7 • §

(1) A Tv. 60 . §-a (1) bekezdésének c) és d) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

[(]) Növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki]

„c) az 5 . § (1) bekezdésében előírt, károsítók elleni védekezési kötelezettségét
elmulasztja;

d) engedélyköteles terméket engedély nélkül vagy engedélytől eltérő módon
előállít, forgalmaz, hirdet, haszonszerzés céljából nagy nyilvánosság számára ajánl,
illetve felhasznál ;"

(2) A Tv . 60 . §-ának (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki :

[(]) Növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki]

„i) a műtrágyákról szóló, 2003 . október 13-i 2003/2003/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet jelölésre, csomagolásra, a Közösségen belüli letelepedésre,
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nyilvántartásra, tápanyagtartalomra, valamint az egyes [műtrágya-típusokra)
műtrágyatípusokra vonatkozó előírásait megsérti .""

4.

A Tvj . 11 . §-a a következőképpen módosul :

„11. §

A Tv. 3 . §-ának 35. pontjában és a 42/A. §-át megelőző alcímben az ,EC
jelzéssel ellátott műtrágya" kifejezés helyébe „[„„EK műtrágya"-ként] ,EK-
műtrá-gya"-ként megjelölt műtrágya" kifejezés, a 42/A . §-ában pedig az „EC jelzéssel
forgalmazni kívánt műtrágyákat" szövegrész helyébe „[„EK műtrágya"-ként] ,EK-
műrtágya"-ként megjelölt műtrágyákat" szövegrész lép ."

5.

A Tvj . 12. §-a a következőképpen módosul :

„12. §

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosa Kamaráról szóló 2000 . évi
LXXXIV. törvény 2 . §-ának (3) bekezdése a következő p) és q) pontokkal egészül ki :

[(3) A Kamara az (1)-(2) bekezdésekben foglaltak megvalósítása érdekében a
következőfeladatokat lája el.1

„p) a növényvédelmi szakterületen véleményezi a mezőgazdasági
tevékenységhez kapcsolódó szakértői működéshez benyújtott kérelmeket és kiállítja a
szakértői engedélyeket ;

q) nyilvántartást vezet a növényvédelmi szakértői tevékenységet folytatókról, és
névjegyzéküket évente közzéteszi .""

6 .

A Tvj . 13 . §-a által az élelmiszerekről szóló 2003 . évi LXXXII. törvény 11 . §-a
(1) bekezdésének d) pontját érintő rendelkezése a következőképpen módosul :

„13 . §

Az élelmiszerekről szóló 2003 . évi LXXXII . törvény 11 . §-ának (1) bekezdése a
következő d) ponttal egészül ki :



[(1) A hatósági élelmiszer-ellenőrzés szakterületek szerint megosztott, külön
jogszabályban meghatározott feladatait]

„d) a Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat, a megyei növény- és
talajvédelmi szolgálatok, valamint a növényvédelmi igazgatás szervezetének keretében
működő Zöldség-Gyümölcs [Minőségellenőrzési] Minőség-ellenőrzési Szolgálat"

[látják e1.]"

Budapest, 2005 . május 4.
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Indokolás

A Tvj . szövegét a magyar helyesírás és nyelvhelyesség szabályaihoz kell
igazítani .

r. Magda Sándor
elnök
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