
Mezőgazdasági bizottságának

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként -,
Európai ügvek bizottsága, Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága
(továbbiakban : Költségvetési bizottság) megvitatta a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló, T/2082 . számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz
benyújtott T1208214-14. számú módosító javaslatokat .

Karsai Péter képviselő a T/2082/4 . sz. módosító javaslatát visszavonta .

A módosító javaslatokat a Mezőgazdasági bizottság 2007. március 12-i ülésén
tárgyalja, az Európai ügyek bizottsága pedig nem tűzte napirendre .

Az ajánlásban használt rövidítés :
Ket. :

	

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 .
évi CXL törvény

Ksztv . : a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006 . évi LVII . törvény
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1 . Herbály Imre és dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 3. §-ának a következő
módosítását javasolja :

"3 . § A végrehajtási feladatokat ellátó szervezetek minden ügyben kötelesek
megkülönböztetés nélkül, az adott intézkedésre vonatkozó közösségi jogi aktusoknak és
nemzeti hatáskörben kiadott jogszabályoknak, és az ezeken alapuló más rendelkezéseknek
megfelelően, valamint a támogatási cél megvalósítását és rendeltetését elősegítő módon
eljárni és intézkedni ."

Indokolás : Lásd a T/2082/12/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Mezőgazdasági biz. RESTANCIA!

2. Dr. Ángyán József képviselő a törvényjavaslat 9. §-át új s) ponttal kiegészíteni
javasolja :

/9 . § A törvény, valamint a törvény végrehajtására kiadott jogszabályok
alkalmazásában :/

Megjegyzés : A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ l zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük . Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel .

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta .

Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem
foglalt állást.

A nyelvhelyességi javaslatokat - a szavazás megkönnyítése érdekében - a szokásostól eltérő módon
tesszük közzé az ajánlás végén .

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására,
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is .

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ . 94 . § (3)
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges .

Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ . 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal .

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű
dönteni .

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek
javaslatot, terjedelmi okokból csak ajogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé .
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"s) monitoring bizottság: az Európai Unió által nyújtott illetve társ-finanszírozott
agrár- vidékfejlesztési pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok
társadalmi partnerségen alapuló felügyeletét biztosító, a források felhasználását valamint a
programok megvalósulását figyelemmel kísérő és ellenőrző társadalmi testület. A monitoring
bizottság döntési jogkörű tagjai sorában az országos vidékfejlesztési, agrárszakmai és
érdekképviseleti szervezetek, az önkormányzati szövetségek, regionális tanácsok, természet-,
környezet- és állatvédelmi országos szervezetek, továbbá az esélyegyenlőségi szervezetek
képviselőinek legalább 2/3-os többséget kell biztosítani . A bizottságban az Irányító Hatóság,.
valamint a legfontosabb- a vidékfejlesztési program által közvetlenül érintett területekért
felelős - tárcák képviselői legfeljebb 1/3-os arányban szerepelhetnek . Az Irányító Hatóság
szakértői szintű képviseletét a monitoring bizottság tanácskozási jogú tagjai között kell
megteremteni ."

Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6 . pontjában ismertetett
javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/2082/6 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Mezőgazdasági biz. RESTANCIA!

3. Herbály Imre és dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 11 . § (10)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

"(10) Ha az igazoló szerv, az igazoló hatóság, a közreműködő szervezet, az ellenőrző
hatóság, az átruházott feladatot ellátó szervezet, az együttműködő szervezet, a helyi
akciócsoport, a nemzeti vidéki hálózat kijelöléséhez a közbeszerzésekről szóló 2003 . évi
CXXIX. törvény alapján nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, e szervek, illetve
szervezetek kijelöléséről a miniszter - ha e szervek, szervezetek felett az alapítói illetőleg
irányítási jogokat más miniszter gyakorolja, az államháztartásért felelős miniszterrel
egyetértésben, az érintett miniszterrel együttes - rendeletben intézkedik. Amennyiben a
kijelölés alapján a feladat ellátásáról szóló megállapodást olyan szervezettel kötik meg,
amely felett az alapítói illetőleg irányítási jogokat más miniszter gyakorolja, e megállapodás
létrejöttéhez az államháztartásért felelős miniszter, valamint az alapítói [tulajdonosi és]
illetőleg irányítási jogokat gyakorló miniszter jóváhagyása szükséges ."

Indokolás: Lásd a T/2082/12/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Mezőgazdasági biz. RESTANCIA!

4. Herbály Imre és dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 12. §-át új (4)
bekezdéssel kiegészíteni javasolja :

"(4) A Ket. 112. $-ában valamint 115 . ~-ában foglaltakat csak az EMVA-ból illetve az
EHA-ból folyósított támogatások esetében lehet alkalmazni azzal, hogy a 115 . ~ (2)

T/2082/8 . sz .



bekezdése alkalmazásakor a felügyeleti szerv jogszabálysértés esetén a mezőgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szerv által hozott határozatot nem változtathat] a meg ."

Indokolás : Lásd a T/2082/12/3. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Mezőgazdasági biz. RESTANCIA!
- a Költségvetési biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

5 . Dr. Ángyán József képviselő a törvényjavaslat 14 . § (1) bekezdés a) pontjának a
következő módosítását javasolja :

/14. § (1) A miniszter irányító hatósági jogkörének gyakorlása során : /

"a) a közösségi jogi aktusok, valamint az Európai Unió vonatkozó programjainak
megfelelően, a vidékfejlesztési programok által érintett társadalmi csoportok szakmai,
érdekképviseleti szervezeteivel közösen kialakított, konszenzusos elvek és a monitoring
bizottság jóváhagyó határozata alapján dönt a technikai segítségnyújtás céljaira rendelkezésre
álló közösségi források felhasználásáról ;"

Indokolás : Lásd a T/2082/7. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Mezőgazdasági biz. RESTANCIA!

6. Dr. Ángyán József képviselő a törvényjavaslat 14. § (1) bekezdés b) pontjának a
következő módosítását, j avasolj a:

/14 . § (1) A miniszter irányító hatósági jogkörének gyakorlása során : /

"b) [meghatározza a] jóváhagyja a 9 . $ s) pontja szerint meghatározott -az országos
agrárszakmai, vidékfejlesztési és érdekképviseleti szervezetek, az önkormányzati
szövetségek, regionális tanácsok, természet-, környezet- és állatvédelmi országos szervezetek,
továbbá az esélyegyenlőségi szervezetek képviselőinek legalább 2/3-os többségét biztosító -
monitoring bizottság összetételét, felkéri és megbízza tagjait ., illetve gondoskodik annak
működtetéséről ;"

T/2082/ó . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2 . pontjában ismertetett

javaslattal.

Indokolás : Lásd a T/2082/8 . számú módosító javaslat
indokolását .
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A módosító javaslatot(tal) : - a Mezőgazdasági biz. RESTANCIA!

7. Herbály Imre és dr . Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 14. § (1) bekezdés e)
pontjának a következő módosítását javasolja :

/14. § (1) A miniszter irányító hatósági jogkörének gyakorlása során :/

"e) a 1698/2005/EK rendelet 75 . cikk (1) bekezdésének a) pontja végrehajtása
érdekében az EMVA intézkedései esetén az általa meghatározott körben jóváhagyja a
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által alkalmazott [igazgatási és
ellenőrzési rendszereket] eljárásrendeket, valamint a törvény alapján kötött
megállapodásokat ;"

Indokolás : Lásd a T/2082/12/4. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Mezőgazdasági biz. RESTANCIA!

8. Herbály Imre és dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 19 . § (3) bekezdés c)
pontjának a következő módosítását javasolja :

/(3) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv és a hatáskörrel rendelkező
hatóság a kölcsönös megfeleltetés keretében történő ellenőrzések ellátásával, valamint az
adatok kölcsönös átadásával kapcsolatos részletes feltételekről írásban állapodnak meg . Az
írásbeli megállapodásnak tartalmaznia kell különösen :/

"c) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv [által] ellenőrzésre
kiválasztott ügyfelei[k]nek és azok kérelmeinek a hatáskörrel rendelkező hatóság részére
átadandó[, az ügyfél-nyilvántartásban szereplő személyes adatait] adatainak körét ;"

Indokolás : Lásd a T/2082/12/5. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Mezőgazdasági biz. RESTANCIA!

9. Dr. Ángyán József, Herbály Imre, Karsai Péter, dr. Kis Zoltán és dr.
Medgyasszay László képviselő a törvényjavaslat 24. § (2)-(3) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

"(2) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kezelt támogatási
adatok közül közérdekből nyilvános adat e törvény alapján a központi költségvetésből illetve
az EMGA-ból, az EMVA-ból, illetve EHA-ból támogatásban részesülő ügyfél :

a) neve (elnevezése), lakóhelye, székhelye, telephelye,



b) regisztrációs száma,

c) a támogatás jogcíme, valamint

d) a támogatás jogerősen megállapított összege .

(3) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a (2) bekezdés szerinti
adatok[ról]at [egyedi igény alapján ad tájékoztatást] honlapján a támogatási összeget
megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül közzé teszi ."

Indokolás : Lásd a T/2082/14 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Mezőgazdasági biz. RESTANCIA!

10. Herbály Imre és dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 25. § (4)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

"(4) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv [megkeresésre, vagy
külön megállapodásban foglaltak szerinti rendszerességgel] - ha az adott szerv az adat
kezelésére törvény alapján egyébként jogosult - tájékoztatja a nem nyilvános támogatási
adatról :

a) a bíróságot ;

b) az ügyészséget ;

c) az ügyész által j óvóhagyott megkeresésre a nyomozó hatóságot, ha a táj ékoztatás a
büntetőeljárás megindítása vagy lefolytatása érdekében szükséges ;

d) az illetékes nemzetbiztonsági szerv által engedélyezett megkeresés alapján a
törvényben meghatározott feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálatot ;

e) az Állami Számvevőszéket, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szervezetet,
az Európai Csalásellenes Hivatalt (OLAF), az állami adóhatóságot, a vámhatóságot, ha a
tájékoztatás az ellenőrzéshez szükséges ;

f) az Európai Bizottságot, az Európai Számvevőszéket, az Európai Bíróságot ;

g) az illetékes hatóságot, az irányító hatóságot ;

h) a költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjét, ha a tájékoztatás az
államháztartásról szóló törvény szerinti belső ellenőrzéshez szükséges ;

i) közfeladatot ellátó szervet a feladatainak ellátásához szükséges körben ."
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Indokolás : Lásd a T/2082/12/6 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - a Mezőgazdasági biz. RESTANCIA!

11. Simon Gábor, Gúr Nándor, FiII6 Pál, Kiss Ferenc, Rózsa Endre, dr . Bóth
János, Nagy László, Kránitz László, Lukács Zoltán, Tóbiás József és Boldvai László
képviselő a törvényjavaslat 26. § (3) bekezdés o) és p) pontjának az elhagyását javasolja :

/(3) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az intézkedések
végrehajtása során az abban foglalt feltételek, illetve kötelezettségek betartásának ellenőrzése
céljából adatokat vehet át :/

"[o) a munkaügyi és munkavédelmi hatóság adatbázisából,

p) az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését ellenőrző közigazgatási
szerv által kezelt adatbázisból,]"

Indokolás : Lásd a T/2082/5 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Mezőgazdasági biz. RESTANCIA!

12. Herbály Imre és dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 28. § (2) bekezdés c)
pontjának a következő módosítását javasolja :

/(2) A regisztrációs szám megállapítása iránti kérelemben be kell jelenteni az ügyfél :/

"c) [a magánszemély adóazonosító jelét,] az adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCII .
törvény 178 . ~ 1 . pontjában meghatározottak szerinti adóazonosító számát, külföldi
vállalkozás esetén az illetősége szerinti állam hatósága által megállapított adóazonosító
számát ;"

Indokolás : Lásd a T/2082/12/7. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Mezőgazdasági biz. RESTANCIA!
- a Költségvetési biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

13. Örvendi László József, dr . Ángyán József és Kispát Ferenc képviselő a
törvényjavaslat 32. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja :
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"32 . § (1) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az egyes
intézkedésekkel kapcsolatos támogatási döntéseit jogszabályban vagy pályázati felhívásban
rögzített támogatási mértékek alapján, illetve az egyes jogcímekre elkülönített forrás
figyelembevételével :

a) arányosítással,

[b) benyújtási, vagy - az intézkedésre vonatkozó jogszabály vagy a pályázati
felhívást tartalmazó közlemény alapján - beérkezési sorrend alapján,]

[c)] b) rangsor állításával, illetve

c) az a)-[c)]b) pontban rögzített eszközök önálló vagy együttes alkalmazásával

hozza meg ."

Indokolás : Lásd a T/2082/10. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Mezőgazdasági biz. RESTANCIA!
- a Költségvetési biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

14 . Herbály Imre és dr . Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 35. § (2) bekezdés
bevezető szövegének a következő módosítását, valamint új (3)-(4) bekezdéssel történő
kiegészítését javasolja :

"(2) A könyveket, nyilvántartásokat , ide értve az intézkedéssel összefüggő külön
analitikát is - ha j ogszabály másként nem rendelkezik - úgy kell vezetni, hogy

a) a bennük foglalt feljegyzések e törvényben, illetve a számvitelről szóló törvény
bizonylati rendjére vonatkozó és egyéb jogszabályokban előírt bizonylatokon alapuljanak,

b) támogatásonként folyamatosan tartalmazzák a támogatást meghatározó adatokat és
azok bizonylati hivatkozásait,

c) azokból kitűnjék az adott időszakra vonatkozóan a támogatás alapja,

d) a támogatás igénybevételének, valamint az alapul szolgáló bizonylatoknak az
ellenőrzését lehetővé tegyék .

(3) Az intézkedéssel összefüggő gazdasági eseményekről kiállított bizonylatra rá kell
vezetni a támogatási döntésben meghatározott azonosító számot, valamint külön jogszabály
által meghatározott további adatokat .
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(4) Jogszabályban meghatározott esetben a mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatásiszervhez -az(1)-(3) bekezdésben foglalt rendelkezések megtartásával - a
bizonylatokról kiállított összesítőt kell benyújtani."

Indokolás : Lásd a T/2082/12/8 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - a Mezőgazdasági biz. RESTANCIA!
- a Költségvetési biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

15. Herbály Imre és dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 36. § (1)-(2)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

"36. § (1) Az iratokat a megőrzésre kötelezett ügyfél a mezőgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szervnek bejelentett helyen köteles őrizni . Az iratokat a
könyvelés, feldolgozás időtartama alatt más [helyre lehet továbbítani és őrizni] helyen is
lehet tárolni .

(2) Az iratokat az előzetes értesítés alapión lefolytatott helyszíni ellenőrzés kezdő
időpontjára, egyéb esetben az erre vonatkozó felhívást követő munkanap kezdetén a
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv [felhívásában rögzített határidőn belül
be kell mutatni] rendelkezésére kell bocsátani ."

Indokolás : Lásd a T/2082/12/9. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Mezőgazdasági biz. RESTANCIA!

16. Herbály Imre és dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 37. § (2)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

"(2) A nem ügyfélkapun keresztül elektronikus úton-, illetőleg adathordozón teljesített
adatszolgáltatáshoz mellékelni kell az azzal azonos adattartalmú, aláírt iratot is, kivéve, ha azt
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással látták el . Az ügyfél köteles meggyőződni
arról, hogy a papír alapú és az elektronikusan benyúitott példány adattartalma megegyezik .
Abban az esetben, ha a papír alapon és az elektronikus módon benyúitott nyomtatványok
adattartalma eltér, az elbírálásnál a papír alapú és aláírt példányt kell figyelembe venni ."

Indokolás: Lásd a T/2082/12/10 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Mezőgazdasági biz. RESTANCIA!
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17. Herbály Imre és dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 42. §-ának a
következő módosítását j avasolj a :

"42. § (1) Egyes, az EMVÁ-ból finanszírozott intézkedések[ben való részvételre
vonatkozó] esetén, jogszabály eltérő rendelkezései hiányában [előírhatja, hogy] a támogatási
kérelem [befogadásáról szóló értesítés kézhezvételét] benyújtására nyitva álló határidő
utolsó napját követően a támogatási kérelemben[, illetve a pályázatban] meghatározott
támogatási alapra, illetve összegre nézve módosítási kérelem nem nyújtható be .

[(2) A támogatási kérelem ügyében hozott első fokú döntést követően a kérelem
rangsort érintő adatai nem módosíthatók.]

[(3)] Q Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az első fokú döntést követően a
támogatási kérelem rangsort nem érintő adatai módosításának legkésőbbi benyújtási
határideje a kifizetési kérelem benyújtására nyitva 016 időszak [utolsó] első napját megelőző
harmincadik nap ."

Indokolás : Lásd a T/2082/12/11 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Mezőgazdasági biz. RESTANCIA!

18. Herbály Imre és dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 51 . §-át új (2)
bekezdéssel kiegészíteni javasolja :

"(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti hiányok pótlására nem kerül sor, azt a
bírálat során úgy kell tekinteni, hogy az ügyfél az előírt nyilvántartási kötelezettségének nem
tett eleget."

Indokolás : Lásd a T/2082/12/12 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Mezőgazdasági biz. RESTANCIA!

19. Bagi Béla és dr. Ángyán József képviselő a törvényjavaslat 55 . § címének a
következő módosítását javasolja :

"A döntés és szerződéskötés"

T/2082/11 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 21 . pontjában ismertetett

j avaslattal .

Indokolás : Lásd a T/2082/11 . számú módosító javaslat
indokolását .
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A módosító javaslatot(tal) : - a Mezőgazdasági biz. RESTANCIA!

20. Herbály Imre és dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 55. § (3)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

"(3) Ha a támogatás kifizetésének esedékességét közvetlenül alkalmazandó közösségi
jogi aktus nem határozza meg, és ha az EMVA-ból , illetve EHA-ból finanszírozott
intézkedésekben való részvétel részletes feltételeit megállapító jogszabály alapján a
támogatási kérelmek elbírálása rangsor állítása alapján történik, a mezőgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szerv a kérelmet a benyújtásra nyitva álló időszak utolsó napját
követő kilencven napon belül bírálja el és közli döntését az ügyféllel ."

Indokolás : Lásd a T/2082/12/14 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Mezőgazdasági biz. RESTANCIA!

21 . Bagi Béla és dr. Ángyán József képviselő a törvényjavaslat 55. § (4)
bekezdésének a következő módosítását, valamint új (4) bekezdéssel történő kiegészítését
javasolja :

"(4) Amennyiben az ügyfél az (1)-(3) bekezdés szerinti döntést elfogadja, úgy a
támogatási szerv 30 napon belül támogatási szerződést köt az ügyféllel . A támogatási
szerződésben rögzíteni kell a támogató állam és a támogatott ügyfél jogait és vállalt
kötelezettségeit, valamint a támogatás ütemezési és mértékét .

[(4)]	 A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv [a részben vagy
egészben helyt adó első fokú döntés helyt adó része alapján] a támogatást a jogerőre
emelkedett támogatási szerződés alapján a [fellebbezésre tekintet nélkül] az ügyfél részére
30 napon belül folyósítja."

Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 19 . pontjában ismertetett
javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/2082/11 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Mezőgazdasági biz . RESTANCIA!

T/2082/11 . sz .

22. Herbály Imre és dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 55. §-át új (5)
bekezdéssel kiegészíteni javasolja :
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"(5) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv - az intézkedésben való
részvétel feltételeit megállapító jogszabály eltérő rendelkezése hiányában -hatósági
szerződést köthet ."

Indokolás : Lásd a T/2082/12/13 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Mezőgazdasági biz . RESTANCIA!

23. Herbály Imre és dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 56. § (3) bekezdését
új e) ponttal kiegészíteni javasolja :

/(3) A kérelmet érdemi vizsgálat nélkül harminc napon belül végzéssel el kell
utasítani, ha:/

"e) a kérelem a benyújtási időszakot megelőzően került benyújtásra, vagy elkésett ."

Indokolás : Lásd a T/2082/12/15 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Mezőgazdasági biz. RESTANCIA!

24. Herbály Imre és dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 57. §-át új (4)
bekezdéssel kiegészíteni javasolja :

"(4) Az intézkedés befejezését megelőzően ha a döntés meghozatalakor fennálló
körülmények lényegesen megváltoztak az ügyfél indokolt kérelmére a mezőgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szerv módosíthatja jogerős helyt adó vagy részben helyt adó
rendelkezésében döntését, amennyiben az ügyfél kérelme az ügy érdemében hozott döntést
nem befolyásolja és a módosított döntés nem állapít meg az ügyfél részére több jogot ."

Indokolás : Lásd a T/2082/12/16 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Mezőgazdasági biz. RESTANCIA!

25. Herbály Imre és dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 60. § (1)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

"60. § (1) Az ügyfelet megillető [központi költségvetési] támogatást a mezőgazdasági
és vidékfejlesztési támogatási szerv az ügyfelet terhelő, [a támogatással] az intézkedésekkel
összefüggő tartozás összegéig visszatarthatja és ezzel a tartozás megfizetettnek minősül ."
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Indokolás : Lásd a T/2082/12/17 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Mezőgazdasági biz. RESTANCIA!
- a Költségvetési biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

26. Herbály Imre és dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 67 . § (4)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

"(4) A pályázatok benyújtására nyitva álló időtartam nem lehet kevesebb harminc
napnál . Az irányító hatóság döntése alapján a nyitva álló időtartam egy alkalommal legfeljebb
harminc nappal meghosszabbítható ."

Indokolás : Lásd a T/2082/12/18 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Mezőgazdasági biz . RESTANCIA!

27. Herbály Imre és dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 69. §-át új (2)
bekezdéssel kiegészíteni javasolja :

"(2) A támogatás egészét jogosulatlanul igénybevett támogatásnak kell tekinteni ha az
ügyfél valamely tényről, körülményről írásban olyan valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz,
amely a jogosultság megállapítását érdemben érinti ."

Indokolás: Lásd a T/2082/12/19 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - a Mezőgazdasági biz. RESTANCIA!
- a Költségvetési biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

28. Dr. Ángyán József képviselő a törvényjavaslat 70 . § (1) bekezdésének a
következő módosítását javasolja :

"70. § (1) A támogatás késedelmes folyósítása esetén az állam az esedékesség napjától
késedelmi pótlékot köteles fizetni az ügyfél részére, [A] a határozattal előírt fizetési
kötelezettség késedelmes megfizetése esetén pedig az ügyfél köteles az esedékesség napjától
késedelmi pótlékot [kell] fizetni az államnak."
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Indokolás : Lásd a T/2082/9 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Mezőgazdasági biz. RESTANCIA!
- a Költségvetési biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

29. Herbály Imre és dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 72 . § (1)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

"72. § (1) Ha közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus eltérően nem
rendelkezik, az az ügyfél, aki jogosulatlanul vette iizénybe a támogatást, illetve a mulasztási
bírság alapjául szolgáló cselekményt szándékosan illetőleg ismételten valósítja meg,
legfeljebb öt évre kizárható egyes támogatások igénybevételéből ."

Indokolás : Lásd a T/2082/12/20. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Mezőgazdasági biz. RESTANCIA!

30. Herbály Imre és dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 78. §-át új (2)
bekezdéssel kiegészíteni javasolja :

"(2) A miniszter közleményt ad ki a forrás kimerüléséről."

Indokolás : Lásd a T/2082/12/21 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Mezőgazdasági biz. RESTANCIA!

31. Herbály Imre és dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 79. §-át megelőző
címnek az elhagyását, valamint 79. §-a helyébe a következő rendelkezést javasolja :

"[A cukorilleték megfizetésére vonatkozó külön szabályok]

79 . § [(1) A cukorilleték megfizetésére kötelezettek a közvetlenül alkalmazandó
közösségi jogi aktusok alapján meghatározott illetékfizetési kötelezettségüket a
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv e célra megnyitott számlájára
történő befizetéssel teljesítik .

(2) A cukorilleték késedelmes megfizetése esetén az illetéket az esedékesség
napjától a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő kamattal
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növelten kell megfizetni. A határidőre nem teljesített illeték késedelmi kamattal növelt
összege adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül .

(3) A cukorilleték megfizetését a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási
szerv határozattal rendeli el.]

A külön jogszabályban meghatározott birtokösszevonása célú termőföld vásárlás
támogatásával összefüggésben az állam javára elidegenítési és terhelési tilalmat kell az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni ."

Indokolás: Lásd a T/2082/12/22 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Mezőgazdasági biz . RESTANCIA!
- a Költségvetési biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

32 . Czerván György és dr . Ángyán József képviselő a törvényjavaslat VIII.
fejezetét új 80 . §-sal és azt megelőző alcímmel kiegészíteni javasolja :

"Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában
megvalósuló támogatások igénybevételére vonatkozó

külön szabályok

80 . (1) A külön jogszabály által a támogatás feltételeként előírt életképességi határt
(gazdasági teljesítményben kifejezett üzemméretet) európai méretegységben (EUME)-ben
kell kifelezni .

(2) Az üzemméret számításához a standard fedezeti hozzájárulás (a továbbiakban :
SFH) értékeivel kell számolni .

(3) Az SFH értékek alapján megállapított forintösszeget a támogatási árfolyamnak
megfelelően át kell számítani euróra, majd az így kapott összeget el kell osztani 1 EUME
SFH alapon számított értékével . 1 EUME SFH alapon számított értéke 1200 euró .

(4) A támogatás feltételeként előírt életképességi határ egyik támogatási jogcím
esetében sem haladhatja meg a regisztrált gazdaságok átlagos SFH értékének 25 %-át .

(5) A támogatások mértékének megállapításánál sávos depressziót kell alkalmazni .

(6) AzÚiMagyarország Vidékfejlesztési Tervet (ÚMVP-t) vagy az azzal egyenértékű
későbbi terveket a kormány köteles a parlament elé terjeszteni, végrehajtásáról pedig a
törvényhozásnak évente köteles beszámolni ."

Indokolás : Lásd a T/2082/13 . számú módosító javaslat
indokolását .



A módosító javaslatot(tal) : - a Mezőgazdasági biz. RESTANCIA!
- a Költségvetési biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

33. Herbály Imre és dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 80. § (3)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

"(3) A törvény rendelkezéseit - a (2) és a (4) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel -
a törvény hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni azzal, hogy a
folyamatban lévő ügyek tekintetében a mezőgazdasági és vidékfeilesztési támogatásokhoz és
e-yéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő
törvénymódosításokról szóló 2003 . évi LXXIII . törvény EMOGA Garancia részt említ „azon
2007 . ianuár 1-jétől EMGÁ-t kell érteni"."

Indokolás : Lásd a T/2082/12/23 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Mezőgazdasági biz . RESTANCIA!

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogifőosztálya

Budapest, 2007 . március 7.
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Font Sándor s.k.,

	

Dr. Eörsi Mátyás s.k.,
a Mezőgazdasági bizottság elnöke

	

az Európai ügyek
bizottságának elnöke

Varga Mihály s.k.,
a Költségvetési, pénzügyi

és számvevőszéki bizottság elnöke
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