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1 . A törvény] avaslat 31 . § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és

felhasználásáról szóló 2001 . évi CXIX. törvény 4 . § (1) bekezdésében az „- az ÁOGYTI és az Állami

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban : Szolgálat) illetékes intézetének szakhatósági

állásfoglalása alapján - az Állomás" szövegrész helyébe az „a takarmányozási hatóság" szöveg, 4 . § (2)

bekezdésében az „Az Állomás" szővegrész helyébe az „A takarmányozási hatóság" szöveg, 6 . § (2)

bekezdésében, 16. § (1) és (4) bekezdésében az „az Állomás" szövegrész helyébe az „a takarmányozási

hatóság" szöveg, 8 . §-ában az „az OMMI" szövegrész helyébe az „a takarmányozási hatóság" szöveg, 10 . §

(3) bekezdésében az „A fóldművelésügyi és vidékfejlesztési" szövegrész helyébe az „Az élelmiszer-

biztonságért felelős" szöveg, 10 . § (3) bekezdésében a ;jegyzékét a minisztérium" szövegrész helyébe a

,jegyzékét az általa vezetett minisztérium" szöveg, [12. §-ában az „Az OMMI és az ÁOGYTI" szövegrész

helyébe az „A takarmányozási hatóság" szöveg,] 16. § (4) bekezdésében a „minisztérium" szövegrész

helyébe a „miniszter" szöveg lép ."

2. A törvényjavaslat 33 . § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

szóló 1996. évi LV. törvény 1 . § (2) bekezdésében a „földművelésügyi miniszter" szövegrész helyébe a

„vadgazdálkodásért felelős miniszter" szöveg, 11 . § (4) bekezdésében a „Honvédelmi Minisztérium (a

továbbiakban: HM)" szövegrész helyébe a „honvédelemért felelős miniszter" szöveg, 11 . § (4) bekezdésében
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a „honvédelmi miniszter" szövegrész helyébe a „honvédelemért felelős miniszter" szöveg, 21 . § (2)

bekezdésében a „minisztérium - a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal egyetértésben -"

szövegrész helyébe a „vadászati hatóság" szöveg, 22. § (3) bekezdésében a „minisztérium -

természetvédelem alatt álló terület esetében a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal, a HM

kezelésében, illetve használatában levő terület esetében a Honvédelmi Minisztériummal egyetértésben -"

szövegrész helyébe a „vadászati hatóság" szöveg, 54 . § (2) bekezdésében, 69 . § (5) bekezdésében a „HN4"

szövegrész helyébe a „honvédelemért felelős miniszter" szöveg, 22 . § (3) bekezdésében a „minisztériumnak"

szövegrész helyébe a „vadászati hatóságnak" szöveg, 22 . § (6) bekezdésében a „minisztérium - a vadászati,

az erdészeti, valanúnt az állat-egészségügyi hatóság útján -" szövegrész helyébe a „vadászati hatóság"

szöveg, 24 . § (2) bekezdésében a „ védett természeti terület esetében a Környezetvédelmi és Vízügyi

Minisztériummal egyetértésben - a minisztérium" szövegrész helyébe az „a vadászati hatóság" szöveg, 24 . §

(3) bekezdésében a „minisztérium a vadászati, az erdészeti, valamint az állategészségügyi hatóság útján - a

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a természetvédelmi hatóság útján - " szövegrész helyébe a

„vadászati hatóság" szöveg, 33 . § (2) bekezdésében a „minisztérium - a Környezetvédelmi és Vízügyi

Minisztériummal egyetértésben-" szövegrész helyébe a „vadászati hatóság" szöveg, 35 . § (2) bekezdésében

a) pontjában a „népegészségügyi" szövegrész helyébe az „az egészségügyi" szöveg, 35 . § (2) bekezdés b)

pontjában az „az illetékes növényvédelmi, valamint népegészségügyi" szövegrész helyébe az „a

növényvédelmi, valamint az egészségügyi" szöveg, 41 . § (3) bekezdésében a „miniszter közvetlenül, illetve

az érintett vadászati és erdészeti hatóságok útján" szövegrész helyébe a „vadászati hatóság és az erdészeti

hatóság" szöveg, 42 . § (2) bekezdésében a „Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban : minisztérium)

hivatalos lapjában" szövegrész helyébe a „miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban :

minisztérium) honlapján" szöveg, 54 . § (1) bekezdés e) pontjában, 65 . § (1) bekezdés a) pontjában és 89 . §

(1) bekezdés h) pontjában az „az illetékes" szövegrész helyébe az „a hatáskörrel rendelkező" szöveg, 66 . §

(3) bekezdésében a „miniszter állapítja meg" szövegrész helyébe a „miniszter rendeletben állapítja meg"

szöveg, 74. § (6) bekezdés második mondatában a „minisztérium" szövegrész helyébe a „vadászati hatóság"

szöveg, 86 . § (2) bekezdésében a „felügyelők" szövegrész helyébe a „hatósági feladatokat ellátó személyek"

szöveg, 89. § (1) bekezdésében a „hatóság alkalmazásában álló vadászati felügyelő" szövegrész helyébe a

„hatósági feladatokat ellátó személy" szöveg, 89 . § (2) bekezdésében a „miniszter által megállapított

számlára" szövegrész helyébe a „vadászati hatóság számlájára" szöveg, 92 . § felvezető szövegében a

„felügyelőségek" szövegrészek helyébe a „hatóság" szöveg, 92 . § felvezető szövegében az „útján lát el"

szövegrész helyébe az „útján látja el" szöveg, 92 . § a) és c) pontjában a „vezetnek" szövegrész helyébe a

„vezet" szöveg, 92. § b) pontjában a „gondoskodnak" szövegrész helyébe a „gondoskodik" szöveg, 92 . § d)

pontjában a „gyűjtenek, illetve szolgáltatnak" szövegrész helyébe a „gyűjt, illetve szolgáltat" szöveg, 92 . § e)

pontjában az „összeállítják és közzéteszik" szövegrész helyébe az „összeállítja és közzéteszi" szöveg, 92 . §

f) pontjában az „ellátják" szövegrész helyébe az „ellátja" szöveg, [92. § g) pontjában az "irányítják"

szövegrész helyébe az "irányítja" szöveg, a „felügyelők" szövegrész helyébe a „hatósági feladatokat

ellátó személyek" szöveg,] 99. § (1) bekezdésében az „az illetékes vadászati hatóságnál" szövegrész helyébe

az „a vadászati hatóságnál" szöveg, 100 . § (1) bekezdés felvezető szövegében a „földművelésügyi miniszter"
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szövegrész helyébe a „vadgazdálkodásért felelős miniszter" szöveg, 100 . § (1) bekezdés b) pontjában a

„szabályokat" szövegrész helyébe a „szabályokat," szöveg lép ."

3. A törvényjavaslat 35 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997 . évi CXLI. törvény [44 .] 47. § (4) bekezdése helyébe a

következő rendelkezés lép :

„(4) Az elj árős felfüggesztéséről az ingatlanügyi hatóság végzésben dönt, e végzése ellen felügyeleti j ogkör

gyakorlásának nincs helye ."

4. A törvényjavaslat 35 . § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997 . évi CXLI. törvény 9 . §

(1) bekezdésében az „ingatlan fekvése szerint illetékes körzeti földhivatal és Budapesten a Fővárosi

Kerületek Földhivatala (a továbbiakban együtt : körzeti földhivatal)" szövegrész helyébe az „ingatlanügyi

hatóság" szöveg, 15 . § (3) bekezdésében a „körzeti földhivatallal" szövegrész helyébe az „ingatlanügyi

hatósággal" szöveg, 17 . § (1) bekezdés e) pontjában az „a körzeti földhivatali határozat elleni fellebbezés és

a megyei földhivatali határozat elleni bírósági" szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatósági határozat

elleni" szöveg, 19 . § (2) bekezdésében az „a miniszter" szövegrész helyébe az „az ingatlan-nyilvántartásért

felelős miniszter (a továbbiakban : miniszter)" szöveg, 20 . § (2) bekezdésében, 27 . § (1) bekezdésében, 27/A .

§-ában, 36. § (1) bekezdésében, 40. § (2) bekezdésében, 47 . § (1) és (3)-(4) bekezdésében, 52 . § (1) bekezdés

f) pontjában a „földhivatal" szövegrész helyébe ,ingatlanüwvi hatóság" szöveg, [52. § (1) bekezdés h)

pontjában a „megyei, fővárosi közigazgatási hivatalnak" szövegrész helyébe a „közigazgatási

hivatalnak" szöveg,] 23. § (5) bekezdésében az „a pénzügyminiszterrel egyetértésben a földművelésügyi

miniszter" szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a miniszter" szöveg,

26. § (4) bekezdésében az „ingatlan fekvése szerint illetékes körzeti fölhivatalhoz" szövegrészek helyébe az

„ingatlanügyi hatósághoz" szöveg, 26 . § (4) bekezdésében, 42. § (1) bekezdésében, 47 . § (3) bekezdésében,

60. ~ (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében az „a földhivatali" szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi

hatósági" szöveg, 26. § (8) bekezdésében, 28 . § (4) bekezdésében az „a földhivatalt" szövegrész helyébe az

„az ingatlanügyi hatóságot" szöveg, 26 . § (8)-(9) bekezdésében, 28 . § (3)-(4) bekezdésében, 39. § (2)

bekezdésében, 39 . § (3) bekezdés h) pontjában, 42 . § (1) és (3) bekezdésében, 44. § (3) bekezdésében, 47/A.

§ (2) bekezdésében, 49 . § (5) bekezdésében, 50 . § (4) bekezdésében, 53 . § (1) bekezdésében, 67 . § (1)

bekezdésében, 68 . § (1) bekezdésében, 81 . § (2) bekezdésében, 89 . § (2)-(3) bekezdésében az „a körzeti

földhivatal" szövegrészek helyébe az „az ingatlanügyi hatóság" szöveg, 27 . § (2) bekezdésében az „ingatlan

fekvése szerint illetékes körzeti fölhivatalnak" szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóságnak" szöveg, 27 .

§ (5) bekezdésében, 64 . § (3) bekezdésében az „a körzeti földhivatalnak" szövegrész helyébe az „az

ingatlanügyi hatóságnak" szöveg, 28. § (1) bekezdésében a „körzeti földhivatal" szövegrész helyébe az

„ingatlanügyi hatóság" szöveg, 28. § (2) bekezdése felvezető szövegében, 37 . § (3) bekezdésében, 44 . § (1)

bekezdésében, 85 . §-ában az „a körzeti földhivatalhoz" szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatósághoz"
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szöveg, 31 . § (1) bekezdésében, 47 . § (2) bekezdésében, 66. § (2) bekezdésében az „A földhivatal"

szövegrész helyébe az „Az ingatlanügyi hatóság" szöveg, 36 . § (3) bekezdésében az „A földhivatali"

szövegrész helyébe az „Az ingatlan-nyilvántartási" szöveg, [35. § (2) bekezdésében,) 36. § (1)-(2)

bekezdésében a ,fóldművelésügyi miniszter útján az igazságügyminiszterhez" szövegrész helyébe a

„miniszter útján az igazságügyért felelős miniszterhez" szöveg, 35 . $ (2) bekezdésében 36. § (3)

bekezdésében az „Igazságügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős nniszter"

szöveg, 37 . § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 47/A. § (1) bekezdés c) pontjában a

„földhivatalhoz" szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatósághoz" szöveg, 37. § (3) bekezdésében, 89 . § (3)

bekezdésében az „a körzeti földhivatalnál" szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóságnál" szöveg, 39 . §

(3) bekezdés f) pontjában, 47/A . § (1) bekezdés b) pontjában, 54 . § (6) bekezdésében, 68 . § (6) bekezdésében

a ,fóldhivatali" szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatósági" szöveg, 42 . § (2) és (4) bekezdésében, 49 . §

(2) bekezdésében, 64. § (1) bekezdése felvezető szövegében és (2) bekezdésében az „a körzeti földhivatalt"

szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóságot" szöveg, 46 . §-ában, 89 . § (1) bekezdésében az „a körzeti

földhivatal vezetője" szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság" szöveg, 47 . § (4) bekezdésében az „A

körzeti földhivatal" szövegrész helyébe az „Az ingatlanügyi hatóság" szöveg, 49 . § (4) bekezdésében, 49/A .

§-ában „a körzeti földhivatal vezetője, vagy az általa aláírási joggal felruházott ingatlan-nyilvántartási

előadó" szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóság vezetője, vagy az általa kijelölt személy" szöveg, 52 . §

(1) bekezdés a) és i) pontjában, 53 . § (1) és (2) bekezdésében az „illetékhivatalnak" szövegrészek helyébe az

„állami adóhatóságnak" szöveg, [52. § (1) bekezdés b) pontjában az „illetékhivatalnak" szövegrész

helyébe az „állami adóhatóságnak" szöveg,) 52. § (1) bekezdés h) pontjában a „megyei, fővárosi

közigazgatási hivatalnak" szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnak" szöveg, 52 . § (1) bekezdés i)

pontjában az „ , a bejegyzést kérő adóhatóságnak, illetőleg az első fokú illetékhivatalnak" szövegrész

helyébe az „az állami adóhatóságnak" szöveg, 52 . § (1) bekezdés 1) pontjában a ,tennőfóld fekvése szerint

illetékes megyei földművelésügyi hivatalnak" szövegrész helyébe a „mezőgazdasági igazgatási szervnek"

szöveg, 53 . § (1) bekezdésében az „illetékes illetékhivatalnak" szövegrész helyébe az „állami

adóhatóságnak" szöveg, 53 . § (2) bekezdésében az „illetékhivatalnak" szövegrész helyébe az „állami

adóhatóságnak" szöveg, 54 . § (1) és (5) bekezdéséhén, 75 . § (4) bekezdésében, 87 . § (2) bekezdésében az „a

földhivatal" szövegrészek helyébe az „az ingatlanügyi hatóság" szöveg, 54 . § (3) bekezdésében az „a megyei

földhivatal" szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság" szöveg, 55. & (2) bekezdésében „a körzeti

földhivatali" szövegész helyébe „az ingatlanügyi hatósági" szöveg, 56. § (2) bekezdésében az „és a

fellebbezés" szövegrész helyébe az „a határozat fellebbezéssel megtámadható és a fellebbezés" szöveg, 56 . §

(3) bekezdésében a „fellebbezés" szövegrész helyébe a,jogorvoslat" szöveg, 56 . § (3) és (4) bekezdésében a

„fellebbezést" szövegrész helyébe a ,jogorvoslati kérelmet" szöveg, 56 . § (4) bekezdésében a

„fellebbezéssel" szövegrész helyébe a ,jogorvoslati kérelemmel" szöveg, valamint a „fellebbezés"

szövegrész helyébe a ,jogorvoslati kérelem" szöveg, 57 . § (2) bekezdésében a „megyei földhivatal"

szövegrész helyébe a „határozat ellen van helye fellebbezésnek és a fellebbezés elbírálására jogosult szerv"

szöveg, 57. $ (3) bekezdésében „a megyei földhivatal" szövegész helyébe "a határozat ellen van helye

fellebbezésnek és a fellebbezés elbírálására jogosult szerv" szöveg kerül, 57. § (2)-(4) bekezdésében az „a

körzeti földhivatal" szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság" szöveg, 57 . § (4) bekezdésében a
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„megyei földhivatal új" szövegrész helyébe a „határozat ellen van helye fellebbezésnek és a fellebbezés

elbírálására jogosult szerv új" szöveg, 57 . § (4) bekezdésében a „megyei földhivatal határozatával"

szövegrész helyébe a „fellebbezés elbírálására jogosult szerv határozatával" szöveg, 58 . § (1) bekezdésében a

„megyei földhivatali" szövegrész helyébe a „fellebbezéssel meg nem támadható ingatlanügyi hatósági"

szöveg, 58. § (1) bekezdésében az „A megyei földhivatal" szövegrész helyébe a „Ha a határozat ellen van

helye fellebbezésnek, a fellebbezés[re] elbírálására jogosult szerv" szöveg, 59. § (1) bekezdésében az a

„megyei földhivatalnak" szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóságnak" szöveg, 59. § (3) bekezdésében

az „(1)-(2) bekezdésben" szövegrész helyébe az „(1) bekezdésben" szöveg, valamint a „megyei földhivatal

útján megküldi a körzeti földhivatalnak" szövegrész helyébe a „megküldi az ingatlanügyi hatóságnak"

szöveg, 60. § (1) bekezdésében az „A megyei földhivatal" szövegrész helyébe az „Az ingatlanügyi hatóság"

szöveg, 60 . § (2) bekezdésében az „a megyei földhivatalt" szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóságot"

szöveg, 60 . § (4) bekezdésében a „- megyei földhivatal útján - a körzeti földhivatalnak" szövegrész helyébe

az „az ingatlanügyi hatóságnak" szöveg, 66. § (1) bekezdésében az „A földhivatalhoz" szövegrész helyébe

az „Az ingatlanügyi hatósághoz" szöveg, 66 . § (3) bekezdésében az „a földhivataloknak" szövegrész helyébe

az „az ingatlanügyi hatóságnak" szöveg, 68 . § (1) bekezdésében a „bármelyik körzeti földhivatal" szövegrész

helyébe az „az ingatlanügyi hatóság" szöveg, 68 . § (6) bekezdésében a „földművelésügyi és vidékfejlesztési

miniszter" szövegrész helyébe a „miniszter" szöveg, 70 . § (2) bekezdés a) pontjában az „adóhatóság"

szövegrész helyébe az „az állami adóhatóság" szöveg, 71 . §-ában az „ingatlan-nyilvántartást vezető körzeti

földhivatal" szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóság" szöveg, 72. § (1) bekezdésében az „A

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) szövegrész helyébe az

„Az ingatlanügyi hatóság" szöveg, 72 . § (1) bekezdés d) pontjában a „Kincstári Vagyoni Igazgatóság"

szövegrész helyébe a „kincstári vagyon kezeléséért felelős szerv" szöveg, 72 . § (2) bekezdésében, 73 . § (1)

bekezdésében, 73/A . § (1) bekezdésében, 74 . § (1) bekezdésében az „A minisztérium" szövegrész helyébe az

„Az ingatlan-nyilvánatartási hatóság" szöveg, 73. § (2) bekezdésében, 73/A . § (3) bekezdésében az „a

minisztériumot" szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóságot" szöveg, 75 . § (1) és (4) bekezdésében az

bekezdésében az "az ingatlan fekvése szerint illetékes körzeti fóldhivatal" szövegrész helyébe az "a naplót

vezető ingatlanügyi hatóság" szöveg, 86 . §-ában az „a körzeti földhivatal javaslatára a megyei földhivatal"

szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóság" szöveg, 90 . § (1) bekezdésében az ,igazságügyminiszterrel, a

pénzügyminiszterrel, valamint a belügyminiszterrel egyetértésben - a földművelésügyi és vidékfejlesztési

miniszter" szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős miniszterrel, az államháztartásért felelős

miniszterrel, valamint a területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszterrel egyetértésben - a

miniszter" szöveg, 90 . § (2)-(3) bekezdésében a „földművelésügyi és vidékfejlesztési míníszter" szövegrész

helyébe a „miniszter" szöveg, 90 . § (3) bekezdésében az „a pénzügyminiszterrel" szövegrész helyébe az „az

adópolitikáért felelős miniszterrel" szöveg, 90 . § (4) bekezdésében a „környezetvédelmi és területfejlesztési

miniszter" szövegrész helyébe a „környezetvédelemért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza"

szöveg, 90. § (4) bekezdésében a „szabályok megalkotására" szövegrész helyébe a „szabályozza" szöveg, 90 .

§ (5) bekezdésében a ,,kormány" szövegrész helyébe a ,,Kormány" szöveg lép ."

„a minisztérium" szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság" szöveg, 80. §-ában, 84 . § (2)

bekezdésében a „földművelésügyi miniszter" szövegrész helyébe a „miniszter" szöveg, 81 . § (2)
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5. A törvényjavaslat 68 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 40 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„40. § Az állat-egészségügyi hatóság

a) elsősorban diagnosztikai és más szakmai vizsgálatokkal közreműködik az állatbetegségek okainak

megállapításában, a fertőzöttség felderítésében, a helyi és országos mentesítési és betegség-felszámolási

programok végrehajtásában, közreműködik a diagnosztikai módszerek folyamatos korszerűsítésében ;

b) a nemzetközi követelményekkel összhangban álló vizsgáló módszerek alkalmazása érdekében

diagnosztikumokat és eszközöket állít elő, illetve szerez be ;

c) a miniszter megbízása alapján felmérő és célvizsgálatokat végez ;

d) részt vesz a kutatásban, valamint az állatorvosok és más állat-egészségügyi szakemberek képzésében ;

e) vizsgálati eredményeit az országos diagnosztikai adattárban kezeli ;

f) a miniszter kijelölése alapján ellátja a referencia-laboratórium feladatait, az élelmiszer-vizsgáló

laboratóriumok minősítését és körvizsgálatokkal való ellenőrzését, szakmai felülvizsgálatát ;

g) folyamatosan végzi az élelmiszer-ipari gépek, berendezések higiéniai alkalmassági vizsgálatát[ .] ;

h) vezeti az állatorvosok országos nyilvántartását ;

i) működteti az OÁIR-t ;

j) engedélyezi az állatorvosi laboratóriumok működését és azokról nyilvántartást vezet ;

k) vizsgálja az állatorvosi laboratóriumok szakmai működését;

1) az [állomások] állat-egészségügyi hatóság jelentése alapján vezeti az állati eredetű melléktermék

kezelését, szállítását végző üzemek országos nyilvántartását, valamint gondoskodik saját internetes

honlapján annak közzétételéről ."

6. A törvényjavaslat 168 . § (5) bekezdés i) pontja az alábbiak szerint módosul :

[(5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg]

„i) az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 4B. § (1) bekezdés d) pontjában a „földművelésügyi

és vidékfejlesztési minisztériumi hivatalt" szövegrész helyébe a „mezőgazdasági

támogatási] igazgatási szervet" szöveg,"

flép.J

INDOKOLÁS

A módosító javaslatok jogtechnikai- és szövegpontosításokat tartalmaznak .

Budapest, 2006. november 29 .

Fon Sándor
a bizottság elnöke

[és vidékfejlesztési
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