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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és a 102. (1) bekezdése alapján a mezőgazdasági, agrár-
vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhe z
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirő l szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról szól ó
T/6753. számú törvényjavaslathoz a következ ő

módosító javaslatoka t

terjesztjük elő :

1. A törvényjavaslat 2 . § (2) bekezdésében a Tv. 9. w) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

[A törvény, valamint a törvény végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában :]

w) monitoring-adatgyűjtés [monitoring adatgyűjtés]: a 1698/2005/EK tanácsi
rendelet, a 1974/2006/EK bizottsági rendelet, a 1198/2006/EK tanácsi rendelet, valamint a
498/2007/EK bizottsági rendelet szerint meghatározott mutatókra vonatkozóan végrehajtott ,
az intézkedések megkezdésekor, valamint a célkitűzéseikhez viszonyított előrehaladásának ,
hatásának mérésére szolgáló adatok rendszeres gy űjtése;"

2. A törvényjavaslat 2 . § (2) bekezdésében a Tv. 9. § x) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

[A törvény, valamint a törvény végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában :]

„x) monitoringrendszer [monitoring rendszer] : a monitoring rendszer a monitorin g
tevékenység folytatása céljából létrehozott intézmények, szervezetek, eszközök é s
eljárásrendek, valamint ezek együttes működtetése érdekében foganatosított intézkedése k
összessége ;”

3. A törvényjavaslat 4 . § (3) bekezdésében a Tv. 11 . § (12) bekezdés helyébe a következő
rendelkezés lép :



„(12) E törvény rendelkezéseit az exportengedélyezéssel [export-engedélyezéssel], az
export-visszatérítéssel kapcsolatos eljárásra, valamint a vámhatóság ellen őrzési hatásköréb e
tartozó egyes intézkedésekre a közösségi jogi aktusokban, valamint a külön jogszabályokba n
foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni . ”

4. A törvényjavaslat 6 . §-ában a Tv. 13 . § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

[A miniszter illetékes hatósági jogkörének gyakorlása során :]

„ c) gondoskodik az egyes intézkedésekhez kapcsolódó monitoringrendszer [monitoring
rendszer] működéséhez és az ellenőrzési feladatok végrehajtásához szükséges ágazat i
információs rendszereknek más információs rendszerekkel való összehangolásáról ;”

5. A törvényjavaslat 7 . §-ában a Tv. 14. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

[A miniszter illetékes hatósági jogkörének gyakorlása során :I

„ h) működteti a monitoringrendszert [monitoring rendszert], valamint átveszi és kezel i
az 1698/2005/EK rendelet, valamint az 1198/20061EK rendeletben foglalt adatszolgáltatási ,
jelentéstételi és értékelési kötelezettségek teljesítésére, a mezőgazdasági és vidékfejlesztés i
támogatási szerv által gyűjtött - és aggregált -, az integrált igazgatási és ellenőrzés i
rendszerben nyilvántartott monitoringadatokat [monitoring adatokat] . ”

6. A törvényjavaslat 10 . §-ában a Tv. 22. (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

[A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a hatáskörébe tartozó feladato k
végrehajtásához:J

„c) a monitoring-adatszolgáltatás [monitoring adatszolgáltatás] keretében gyűjtött
adatokat, valamint”

7. A törvényjavaslat 12 . (1) bekezdésében a Tv. 25 . § (4) bekezdés j) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép :

[A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv - ha az adott szerv az ada t
kezelésére törvény alapján egyébként jogosult - tájékoztatja a nem nyilvános támogatás i
adatról :]

„j) a Magyar Államkincstárat az országos támogatási monitoringrendszer [monitoring
rendszer] működtetése céljából, a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra
való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet (2006 . december 15 .)
végrehajtásához kapcsolódóan .”
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8 . A törvényjavaslat 13. §-ában a 26. § (3) bekezdés u) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

[A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv részére az intézkedések
végrehajtása során a vonatkozó feltételek, illetve kötelezettségek betartásának ellen őrzése
céljából adatokat kell átadni]

u) az Országos Állat-egészségügyi [Állategészségügyi] Információs Rendszerből,"

9. A törvényjavaslat 16. §-ában a Tv. 28. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

[A nyilvántartásba vétel iránti kérelemben be kell jelenteni az ügyfél :]

„a) nevét (elnevezését), rövidített cégnevét, természetes személyre vonatkozóan tovább á
születéskori nevét, születési helyét, születési idejét, anyja nevét, állampolgárságát, külföld i
természetes személyre vonatkozóan úti okmányának[,] vagy személyazonosít ó
igazolványának számát ; ”

10. A törvényjavaslat 16. §-ában a Tv. 28 . § (2) bekezdés fi pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

[A nyilvántartásba vétel iránti kérelemben be kell jelenteni az ügyfél :]

„fi levelezési címét - ha az nem azonos székhelyével, telephelyével -, továbbá a
Magyarországon lakóhellyel[,] vagy telephellyel nem rendelkező külföldi ügyfél esetében
magyarországi kézbesítési meghatalmazottjának nevét és lakóhelyét (székhelyét), valamint
elektronikus levélcímét, amennyiben az elektronikus ügyintézést választja ; ”

11 . A törvényjavaslat 17. §-ában a Tv. 28/A. § (2) - (4) bekezdés helyébe a következ ő
rendelkezés lép :

„(2) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatáskörébe tartozó ,
pénzügyi következményekkel járó intézkedésben csak az a – támogatást igényl ő[,] vagy
támogatást nem igénylő , de pénzügyi kapcsolattal rendelkező – ügyfél vehet részt aki/amely a
nyilvántartásba vétel iránti kérelmében, de legkés őbb a pénzügyi következményekkel jár ó
intézkedésre vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg bejelentette bankszámlaszámát ,
valamint annak devízanemét. Nemzetközi bankszámlaszámot a külföldi vállalkozásnak[, ]
vagy külföldi természetes személy ügyfélnek kell megadnia .

(3) A (2) bekezdésben meghatározott bankszámlaszám bejelentéséhez az ügyfél nevére
szóló bankszámla létezését igazoló bankszámlakivonat másolatát[,] vagy a számlát vezető
hitelintézet által kiadott egyéb igazolást kell csatolni .

(4) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az ügyfél-nyilvántartási
rendszer részeként, a törvény hatálya alá tartozó eljárások végrehajtásához szüksége s
mértékben nyilvántartja az ügyfelek, fióktelepeit, termelőegységeit [termelő egységeit], a
gazdálkodás végzésének helyeit . ”

12. A törvényjavaslat 18 . §-ában a Tv. 29 . § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés
lép:
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„(2) Amennyiben a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vagy a
hatáskörrel rendelkező hatóság a változásról egyéb módon tudomást szerez, az ügyfél a
változásbejelentési [változás-bejelentési] kötelezettséget mez őgazdasági és vidékfejlesztési
támogatási szerv által kibocsátott felszólításban (végzésben) meghatározott határid őben
köteles teljesíteni . ”

13 . A törvényjavaslat 18. §-ában a Tv . 29. § (4) és (5) bekezdés helyébe a következ ő
rendelkezés lép :

„(4) Az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség kiterjed az ügyfé l
végelszámolásának elhatározására, csődeljárás-, felszámolási-, végelszámolás-, illet őleg
adósságrendezési eljárás alatt állásának, valamint a jogi személy, illetve egyéb szerveze t
megszűnésére is. Ebben az esetben a bejelentési kötelezettség kiterjed a jogi személy, illetv e
egyéb szervezet vagyonfelügyel őjére, végelszámolójára, felszámolójára, illetve pénzügy i
gondnokára is .

(5) Az (1)-(2) bekezdés szerinti kötelezettség elmulasztása esetén a mezőgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szerv az ügyfelet, a vagyonfelügyelő t, felszámolót, végelszámolót
illetve a pénzügyi gondnokot mulasztási bírság fizetésére kötelezi .”

14. A törvényjavaslat 21 . §-ában a Tv . 30/A. § helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„30/A. § Amennyiben a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv tudomásár a
jut, hogy az ügyfél az ügyfél-nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó változás-bejelentés i
kötelezettségét elmulasztotta, a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséig,
valamint az ezek elmulasztása miatt kiszabott mulasztási bírság megfizetéséig az ügyfé l
részére a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a törvény hatálya alá tartoz ó
intézkedések alapján1 valamint a hatáskörrel rendelkez ő hatóság a kérelemre indul ó
eljárásaiban jogosultságot nem állapít meg, illetve támogatást nem folyósít, valamint a z
ügyfél által benyújtott új kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítja .”

15. A törvényjavaslat 23 . §-ában a Tv. 31/A helyébe a következő rendelkezés lép :

„31/A. (1) Az intervenciós raktárregiszter [raktár-regiszter] országos adatbázis ,
amely az intervenciós termékek raktározásához, megőrzéséhez, szállításához vagy átadásához
kapcsolódó műveletek elvégzése érdekében biztosítja a raktározási helyszínek és
raktárépítmények egyedi beazonosíthatóságát .

(2) Az intervenciós raktárregiszter [raktár-regiszter]a 28. § (2) bekezdés szerinti
adatokon kívül tartalmazza az ügyfél regisztrációs számát, a raktározási helyszíneket és a
raktározási építmények műszaki paramétereit.

(3) A hatósági nyilvántartás adatait a mez őgazdasági és vidékfejlesztési támogatás i
szerv az informatikai rendszerében kezeli . A (2) bekezdésben meghatározott adatoknak az
informatikai adatbázisban történő rögzítése a mez őgazdasági és vidékfejlesztési támogatás i
szerv által történik a raktárregiszterbe [raktár-regiszterbe] történő bejelentkezés alkalmával .
A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv azokat a raktározókat, akikkel már
kötött raktárszerződést, bejelentkezés nélkül nyilvántartásba veszi .

(4) Az intervenciós raktárnyilvántartással [raktár-nyilvántartással] kapcsolato s
részletes szabályokat külön jogszabály tartalmazza .

16 . A törvényjavaslat 25 . §-ában a Tv. 35 . (2) bekezdés helyébe a következ ő rendelkezés
lép :

4



„(2) A könyveket, nyilvántartásokat, ideértve [ide értve] az intézkedéssel összefüggő
külön analitikát is - ha jogszabály másként nem rendelkezik - úgy kell vezetni, hog y

a) a bennük foglalt feljegyzések e törvényben, illetve a számvitelr ől szóló törvény
bizonylati rendjére vonatkozó és egyéb jogszabályokban el ő írt bizonylatokon alapuljanak,

b) intézkedésenként folyamatosan tartalmazzák a támogatást, illetve az egyéb fizetés i
kötelezettséget meghatározó adatokat és azok bizonylati hivatkozásait ,

c) azokból kitűnjék az adott időszakra vonatkozóan a támogatás, illetve az egyéb fizetési
kötelezettség alapja ,

d) az intézkedésekben való részvételnek, valamint az alapul szolgáló bizonylatoknak a z
ellenőrzését lehetővé tegyék.”

17 . A törvényjavaslat 33 . §-ában a Tv . 45. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés
lép :

„(3) A támogatásra jogosult ügyfél halála esetén a mez őgazdasági és vidékfejlesztési
támogatási szerv a közjegyzői okiratban meghatározott támogatási összeg tekintetébe n
végzéssel dönt az örökös részére történő átutalásáról . Amennyiben a közjegyzői okirat nem
rendelkezik a támogatás összegéről, úgy az ügyfél örököse, több örökös esetében örökrészük
arányában örökösei jogosultak a támogatás igénybevételére . Amennyiben a közjegyzői okirat
nem rendelkezik a támogatás jellegű jogosultságról, úgy az ügyfélnek azon örököse (töb b
örökös esetében azon örökösei örökrészük arányában) válik jogosulttá, aki a támogatás jelleg ű
jogosultsághoz kötődő vagyontárgyat (így különösen : földterület, állatállomány) örökölte.
Amennyiben a támogatás jellegű jogosultsághoz kötődő vagyontárgyra vonatkozóan a
közjegyzői okirat haszonélvezeti jogot állapít meg, abban az esetben a haszonélvezeti jo g
jogosultja válik a támogatásra jogosulttá. A támogatás átutalásának feltétele, hogy az örökös ,
illetve a haszonélvezeti jog jogosultja az ügyfél-nyilvántartási rendszerben el őzetesen
regisztráltassa magát . Jogi személy[,] vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb
szervezet jogutódlása esetén a jogutód kérelmére a jogutódlást igazoló okirat alapján dönt a
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a támogatási összeg átutalásáról . ”

18. A törvényjavaslat 33 . §-ában a Tv . 45. § (5) bekezdés helyébe a következ ő rendelkezés
lép:

„(5) A jogutód, illetve a haszonélvezeti jog jogosultja a mez őgazdasági é s
vidékfejlesztési támogatási szervvel szemben fennálló követeléséről a külön jogszabályban
meghatározottak szerinti jogutódlást igazoló döntés joger őre emelkedését követő egy éven
belül az intézkedés jellegének megfelelő tartalmú okirattal igazolhatja, hogy jogosult a
támogatás összegére, illetve a nem támogatás jelleg ű jogosultság igénybevételére [igénybe
vételére] . Amennyiben a jogutód, illetve a haszonélvezeti jog jogosultja a külö n
jogszabályban meghatározottak szerinti jogutódlást igazoló döntés joger őre emelkedését
követő egy éven belül ilyen igazolást nem nyújt be a mez őgazdasági és vidékfejlesztés i
támogatási szervhez, úgy a külön jogszabályban meghatározottak szerinti jogutódlást igazoló
döntés jogerőre emelkedését követő egy év elteltével, de legkés őbb az örökhagyó elhunytától ,
illetve a jogelőd megszűnésétől számított három év elteltével megszűnik a támogatás
folyósítására, illetve a nem támogatás jellegű jogosultság igénybe vételére vonatkozó
jogosultsága, és a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az eljárást végzésse l
megszünteti, továbbá a nem támogatás jellegű jogosultságot a nemzeti tartalék javára
elvonja.”
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19. A törvényjavaslat 39 . §-ában a Tv . 57 . (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés
lép :

„(5) Amennyiben az intézkedés befejezését megelőzően az ügyfél arra irányuló kérelmet
ad be, hogy valamely intézkedésben[,] vagy intézkedéscsoportban való részvételt ől visszalép,
és a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az adott ügyben már joger őssé vált
határozatot hozott, azonban a támogatás folyósítása még nem történt meg és intézkedésb ő l[,]
vagy intézkedéscsoporttól való visszalépéshez közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktu s
vagy egyéb jogszabály külön jogkövetkezményt nem fűz, a mezőgazdasági és vidékfejlesztés i
támogatási szerv az ügyben hozott határozatát hatályon kívül helyezi, és ezzel egyidej űleg az
eljárást megszünteti . ”

20. A törvényjavaslat 43 . §-ában a Tv. 71 . (1) bekezdés a) pontja helyébe a következ ő
rendelkezés lép :

[Az ügyfél ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha az e törvény,
valamint annak felhatalmazása alapján kihirdetett jogszabály szerinti, továbbá közigazgatás i
határozatban, hatósági szerződésben meghatározott:I

„a) bejelentési, változásbejelentési [változás-bejelentési], monitoring[,] vagy má s
jellegű adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azt késedelmesen, hibásan ,
valótlan adattartalommal, hiányosan[,] vagy nem az előírt módon teljesíti,”

21. A törvényjavaslat 47 . §-ában a Tv. 76. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés
lép:

„(2) A mezőgazdasági vagyoni értékű jog átruházásáról, illetve ideiglenes átengedéséről
szóló szerződés, illetve a szerződés módosítása alapján – közvetlenül alkalmazandó közösség i
jogi aktus eltérő rendelkezése hiányában – a felek közösen kötelesek kérelmezni az átruházni ,
illetve ideiglenesen átengedni kívánt mez őgazdasági vagyoni értékű jogok nyilvántartásban
történő átvezetését, amennyiben a nyilvántartás vezetése a mezőgazdasági és vidékfejlesztés i
támogatási szerv hatáskörébe tartozik. Jogszabály előírhatja, hogy az átruházás vagy az
ideiglenes átengedés tényét a szerződés hatálybalépését [hatályba lépését] megelőzően,
előzetesen be kell jelenteni a mez őgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek . ”

22. A törvényjavaslat 48 . § (2) bekezdésében a Tv. 81 . § (3) bekezdés g) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép :

[(3) Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy:]

„g) az EMVA, illetve az EHA esetén alkalmazandó monitoring részletes szabályait ,
illetve a monitoringindikátorok [monitoring indikátorok] alapján képzett adatok és az
adatok szolgáltatására kötelezettek körét, valamint a monitoringadatok [monitoring adatok]
szolgáltatásának a rendjét, ”

23. A törvényjavaslat 48 . (2) bekezdésében a Tv. 81 . § (3) bekezdés j) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép :

[(3) Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy :)
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„j) az intervenciós raktárregiszter [raktár-regiszter] létrehozásával, az ahhoz
kapcsolódó adatszolgáltatással, eljárásokkal kapcsolatos részletes szabályokat, ”

24. A törvényjavaslat 48 . § (2) bekezdésében a Tv. 81 . § (3) bekezdés o) pontja helyébe a

következő rendelkezés lép :

[(3) Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy:

„o) az EMVA-ból és az EHA-ból finanszírozott intézkedések esetében a legkisebb, a

jogutódlás vagy a kötelezettségátvállalás [kötelezettség-átvállalás] tárgyát képező részt,”

Indokolá s

A módosítások nyelvhelyességi jellegű pontosításokat tartalmaznak, a szöveg érdemét nem

érintik.

Budapest, 2008 . november 25 .
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