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Bizottsági módosító iavasla t

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a z
egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló, T/7042 . számú törvényjavaslathoz a
következő

bizottsági módosító javaslatot

terjesztjük elő :

1. Az 1. (4) bekezdése alábbiak szerint módosul :

„(4) Az Átv. 18 . §-a a következő (5)-(8) bekezdésekkel egészül ki :

„(5) A tenyésztési hatóság hatósági feladatainak ellátása érdekében külö n
jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartást veze t

a) a mesterséges termékenyítő állomásokról, [embrió átültető]embrióátültető
állomásokról, spermatároló központokról ;

b) az inszeminátorokról, [embrió átültetőkről]embrióátültetőkről;
c) az állattartókról, tenyészetekrő l, tartási helyekről ;
d) az egyedi azonosítású állatokról, törzsállományokról ;
e) az engedélyezett baromfikeltető állomásokról, halkeltető állomásokról, a

[méhanya nevelő]méhanyanevelő telepekrő l ;
f) a megbízott [teljesítmény-vizsgálati]teljesítményvizsgálati szervezetekről és

telephelyekről, teljesítményvizsgálati bizonyítvánnyal rendelkez ő szakemberekrő l ;
g) az elismert [tenyésztő szervezetekről]tenyésztőszervezetekről és

tenyésztésvezetőkről, valamint állatfajtákról, hibridekről és keresztezési programokról;
h) a vágóhídi minősítő helyekről, minősítő szervezetekrő l, [vágóállat

minősítőkről]vágóállat-minősítőkről, minősítéshez szükséges bélyegzőkrő l,
műszerekről, a [vágóállat minősítési]yágóállat-minősítési adatokról ;

i) az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerében igényelhet ő
füljelzőkről.

(6) Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza :

Az Országgyűlés
Mezőgazdasági bizottsága
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a) természetes személy esetén a nevet, születési nevet, születési helyet, születés i
időt, anyja nevét, állampolgárságot, lakhelyet, telephelyet, elérhet őséget (telefonszám,
[fax szám]faxszám, e-mail cím, levelezési cím), számlázási nevet, számlázási címet ;

b) jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkez ő gazdálkodó
szervezet esetén a cégnevet, adószámot, székhelyet, telephelyet, elérhetőséget
(telefonszám, [fax szám]faxszám, e-mail cím, levelezési cím) .

(7) A tenyésztési hatóság az általa nyilvántartott adatokból adatbázist hoz létre .

(8) A tenyésztési hatóság közigazgatási eljárásban országos illetékességgel
hozott döntése ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs.'

2. Az 1. § (6) bekezdése alábbiak szerint módosul :

„(6) Az Átv. 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„49. § (1) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy

a) rendeletben szabályozza
1. a tenyészállat- és szaporítóanyag-használat, -felajánlás és -értékesíté s

feltételeit;
2. a teljesítményvizsgálatok, tenyészértékbecslés rendjét ;
3. a tenyészállatok teljesítményeinek adatgyűjtési módját, rendjét ;
4. a kisállatfajok e törvénnyel érintett meghatározott körét;
5. az apaállat-ellátás módját, feltételét és [költséghozzájárulásának]költség-

hozzájárulásának módját ;
6. a védett őshonos fajták genetikai fenntartásának rendjét ;
7. az állattartók, a tenyészetek és a tartási helyek nyilvántartásának rendjét ;
8. a fajta és tenyésztő szervezeti elismerésnek, az elismerés felfüggesztésének

és visszavonásának szabályait;
9. az állatok egységes nyilvántartási és azonosítási rendjét ;
10. a mesterséges [termékenyítő állomásjtermékenyítőállomás, embrióátültető

állomás, baromfi- és halkeltető állomás, méhanyanevelő telep engedélyezésével,
üzemeltetésével kapcsolatos részletes szabályokat ;

11. a művi szaporító tevékenységgel összefüggő részletes szabályokat ;
12. a tenyészállat és szaporítóanyag behozatalának és kivitelének el őírásait ;
13. a törzskönyv vezetésének és a származás igazolás kiállításának szabályait ;
14. a szakképesítéshez kötött tevékenységeket;
15. az állattenyésztési bírság befizetésének és felhasználásának módját ;
16. az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokért fizetend ő igazgatási

szolgáltatási díjak megfizetésével kapcsolatos eljárási szabályokat, az igazgatás i
szolgáltatási díj fizetés ellenében végzett feladatokat, valamint az igazgatás i
szolgáltatási díjak felhasználásának szabályait;

17. a vágás utáni minősítési kötelezettség alá eső állatok körét, a minősítés
rendjét és ezen állatok kereskedelmi jelölésének szabályait ;
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b) a természetvédelemért felelős miniszterrel együttes rendeletben szabályozza
a védett őshonos és a veszélyeztetett mez őgazdasági állatfajták körét, valamint a
kijelölésük rendjét ;

c) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben szabályozz a
az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak
mértékét.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a tenyésztési hatóságot vag y
hatóságokat rendeletben jelölje ki ."

3. A 2. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 25/D. §-a a következő (3)
bekezdéssel egészül ki, egyidej űleg a meglevő (3) bekezdés megjelölése (4)
bekezdésre változik :

„(3) Mentes az eljárás az igazgatási szolgáltatási díj- és illetékfizetés i
kötelezettség alól, ha a kérelem kizárólag az érintett földrészlet ingatlan-nyilvántartás i
adatai

	

megváltozásának

	

a

	

[földhasználati-nyilvántartásba] 	földhasználati
nyilvántartásba történő bejegyzésére vonatkozik.”

4. A 4. § (10)-(15) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(10) A Vtv. a következő 25/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki :

„Padfarm létesítése

25/A. § (1) A vadfarm vadászterületen[,] vagy vadászterületnek nem minősülő
földterületen vad élelmiszer el őállítása céljából történő tartására szolgáló létesítmény .

(2) Vadfarm létesítését a vadászati hatóság engedélyezi . Nem létesíthető
vadfarm védett természeti területen . Vadfarm létesítése és működtetése során a 22 . §
(4)-(5) bekezdésében, a 23 . §-ban, valamint a 24 . (2)-(3) bekezdésében foglaltaka t
kell megfelelően alkalmazni .

(3) Vadfarmon vadászni tilos . ”

(11) A Vtv. 28 . §-ának (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép,
egyidejűleg a § a következő (5)-(6) bekezdéssel egészül ki :

„(4) Ha a törvény másként nem rendelkezik, tilo s

a) a madárfajok fészkének és fészkelésének zavarása, megrongálása vagy
elpusztítása,

b) a vadászható madárfajok tojásainak természetből való gyűjtése, valamint az
így gyűjtött tojások birtöxlása még üres állapotban is ,

e) az emlősök kotorékainak és egyéb zárt búvóhelyek füstképzéssel történő
zavarása, illetve elgázosítása .
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(5) Nem minősül a (4) bekezdés b) pontja szerinti gy űjtésnek a vadászatra
jogosult által fészekmentés céljából végzett vadvédelmi tevékenység .

(6) A vadászati hatóság a külön jogszabályban meghatározott, az Európai Unió
jogi aktusa által védelemben részesített vadászható vadfajnak (a továbbiakban :
közösségi jelentőségű vadászható vadfaj) nem minősülő vadászható vadfaj
vonatkozásában a (4) bekezdés c) pontjában szereplő tevékenységet a 38/A. § (1)
bekezdésének a)-g) pontjában felsorolt feltételeken kívül [állategészségügyi]állat-
egészségügyi, vadvédelmi, illetve állományszabályozási okból engedélyezheti ."

(12) A Vtv . 30. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) A vadászati hatóság — közösségi jelentőségű vadászható vadfaj
vonatkozásában a 38/A. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint, más vadfaj
vonatkozásában [állategészségügyi]állat-egészségügyi, vadvédelmi, illetve
állományszabályozási okból is — a mérgező hatású anyagok használatára vonatkoz ó
külön jogszabályok [figyelembe vételével] figyelembevételével engedélyezheti
szelektív méreg alkalmazását .”

(13) A Vtv. 32 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„32. § (1) Mesterséges apróvad-tenyésztési tevékenység folytatásához, va d
zárttéri tartásához, vad vadászterületek közötti szállításához, valamint va d
vadászterületre történő kiengedéséhez a vadászati hatóság engedélye szükséges .

(2) A mesterséges vadtenyésztési tevékenység engedély nélküli folytatása ,
továbbá a vad engedély nélküli[,] vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő zárttéri
tartása, vad vadászterületek közötti engedély nélküli szállítása, vad vadászterületr e
engedély nélküli kihelyezése a vadgazdálkodási szabályok megsértésének minősül.

(3) [Apróvad-tenyésztő]Apróvadtenyésztő telepet létesíteni, továbbá a
tenyésztett apróvadat vadászterületre kiengedni csak az állategészségügyre vonatkozó
szabályok szerint lehet .

(4) Nagyvadat zárt térben — az állatkertben történ ő tartás kivételével — csak
vadaskertben, vadasparkban, valamint vadfarmon lehet tartani .”

(14) A Vtv . 37. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidej űleg a §
meglevő rendelkezésének megjelölése (1) bekezdésre változik :

„(2) A külön jogszabály szerint meghatározott vizes területeken és azok
védősávjában az ólomsörét használata [vízivad vadászat] vízivadvadászat során tilos .
Amennyiben védősáv nem kerül kijelölésre, a vizes terület határterületén a vadászat
oly módon folytatható, hogy a tilalommal érintett területre a kil őtt ólomsörét ne
hulljon vissza .”
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(15) A Vtv. 38 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép, egyidej űleg a
„Vadászati idény és vadászati tilalmi idő” alcím alatt a következő 38/A. §-sal egészül
ki :

„3 8. § (1) A vadászati év az év március hónap els ő napján kezdődik és a
következő év február hónap utolsó napjáig tart. A vadászati idény az a naptári időszak ,
amely a vadászati éven belül kijelöli az egyes vadfajok vadászatának idejét (a
továbbiakban: vadászati idény) . A vadászati idényt a miniszter a természetvédelemért
felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítja meg .

(2) A vadászati idényen kívüli időszak (a továbbiakban: vadászati tilalmi idő )
alatt – a (3) bekezdés b) pontjában foglalt esetek kivételével – a vadfajt kímélni kell .
Azt a vadfajt, amelyre a miniszter vadászati idényt nem állapít meg, a vadászati éve n
belül kímélni kell .

(3) A vadászati hatóság – közösségi jelentőségű vadászható vadfaj
vonatkozásában a 38/A. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint –

a) vad-, illetve állományvédelmi okból a vadászati idényen belül meghatározot t
vadászterületeken korlátozhatja vagy megtilthatja egy vagy több vadfaj vadászatát ;

b) meghatározott vadfaj túlszaporodása esetén vadászati tilalmi id őben
vadászatot engedélyezhet vagy vadászatra kötelezheti a vadászatra jogosultat .

(4) A vadászható madárfajok egyedeire, a fészekrakás és fiókanevelés
időszakában, illetve a szaporodási időszakban – vonuló fajok esetében a fiókanevelés i
területükre történő visszatérésük során is – tilos vadászni .

38/A. § (1) Amennyiben nincs más kielégítő megoldás és az érintett vadászható
vadfajok állományának a (6) bekezdésben meghatározott kedvez ő védelmi helyzete
nem sérül, közösségi jelentőségű vadászható vadfaj vonatkozásában a vadászat i
hatóság a szükséges mértékben és módon a 28 . § (4) bekezdésében, a 30. § (2)
bekezdésében, a 38 . (3) bekezdésében és a 39. (3) bekezdésében foglalt
tevékenységeket a következő – madárfaj esetében csak az a) -fi pontban szerepl ő –
okból engedélyezheti, illetve rendelheti el :

a) közegészségügyi, illetve közbiztonsági okból ,
b) a légi közlekedés biztonsága érdekében,
c) a növényi kultúrák, a termés, az állatállomány, az erd ők, a halállományok, a

vizek súlyos károsodásának megel őzése érdekében ,
d) kutatás és oktatás, állományfeljavítás, visszatelepítés és az ezekhe z

szükséges tenyésztés céljából,
e) egyes vadászható madárfajok – az érintett állomány nagyságához mérten –

[kis számú kisszámú szelektív befogásának, tartásának, illetve hasznosításának
érdekében,

f) a M vadon élő állatok és növények, valamint a természetes él őhelyek védelme
érdekében; vagy

g) más kiemelkedően fontos társadalmi, gazdasági közérdek, valamint a köz- é s
magántulajdon súlyos károsodástól való megóvása érdekében .
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(2) Az (1} bekezdés szerinti hatósági döntésben meg kell határozni :

a) a vadfajt és az egyedek számát ,
b) a befogás vagy elejtés módját, eszközeit ,
c) azt a területet, amelyen a tevékenység gyakorolható ,
d) a tevékenység időtartamát, és
e) a tevékenység vadászati hatóság általi ellenőrzésének módját.

(3) A vadászati hatóság az engedélyes (kötelezett) részére a tevékenység
végrehajtásáról jelentéstételi kötelezettséget ír elő .

(4) A vadászati hatóság az (1) bekezdés alapján végzett tevékenység
lefolyásáról és eredményéről

a) a vadászható madárfajok esetében évente ;
b) az a) pont alá nem tartozó többi közösségi jelentőségű vadászható vadfaj

esetében kétévente a miniszter által átadott adatok alapján a természetvédelemér t
felelős miniszter útján

jelentést küld az Európai Bizottság részére .

(5) E § alkalmazásában kedvez ő védelmi helyzet olyan helyzet, amelyben a
populációdinamikai adatainak figyelembevételével a faj képes önmagát él őhelyének
életképes részeként hosszú távon fenntartani és a faj természetes elterjedési terület e
nem csökken, valamint valószínűsíthetően nem is fog csökkenni, továbbá jelenleg é s
valószínűsíthetően a jövőben is megfelelő kiterjedésű élőhely áll rendelkezésére
ahhoz, hogy a faj állományának hosszú távú fennmaradása biztosított legyen .'

5. A 4. § (21) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(21) A Vtv. a következő 88. §-sal egészül ki :

„88. § A vadászati hatóságnak

a) vadászterület különleges rendeltetésének megállapítása ;
b) a vadászterület vadaskert, vadaspark vagy vadfarm létesítése céljából történő

bekerítésének engedélyezése, az engedély visszavonása, valamint vad tartására
szolgáló engedély nélkül létesített kerítés lebontásának elrendelése ;

c) a rendkívüli értékű trófea nemzeti értékké nyilvánítása, továbbá nemzeti
értékké nyilvánított trófea az országból történ ő kivitelének engedélyezés e

során közigazgatási eljárásban hozott döntése ellen közigazgatási eljárás keretébe n
fellebbezésnek helye nincs .”

6. A 4. § (24) bekezdése az alábbiak szerint módosul :
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„(24) A Vtv. 92. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidej ű leg a
jelenlegi szövegének megjelölése (1) bekezdésre változik:

„(2) Az (1) bekezdés a), c), e) és g) pontjában szereplő nyilvántartás
tartalmazza

a) természetes személy esetén a nevet, születési nevet, születési helyet, születés i
időt, anyja nevét, állampolgárságot, lakhelyet, telephelyet, elérhet őséget (telefonszám,
[fax szám]	 faxszám, e-mail cím, levelezési cím) ;

b) jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkez ő gazdálkodó
szervezet esetén a cégnevet, adószámot, székhelyet, telephelyet, elérhetőséget
(telefonszám, [fax szám]faxszám, e-mail cím, levelezési cím) .”"

7. A 6. § (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(8) A Hhtv. 50. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép, egyidejűleg a következő d) ponttal egészül ki :

[A halászati hatóság halvédelmi bírságot szab ki]

„c) a 22. § [(9)](10) bekezdésében, a 35. § (2) bekezdésében, a 38 . §-ban,
valamint a 42. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezést megsértő ,

d) állami halászjegy, illetve horgászjegy igénylése során a 20. § (3) bekezdése
szerinti nyilatkozatot valótlan tartalommal megtev ő”

[személlyel szemben.] "

8. A 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 5 .
helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„5. § (1) A Kormány az agrárgazdaság és az agrár-vidékfejlesztés működésének
elősegítésére a miniszter útján alakítja ki a szakértői és szaktanácsadási tevékenység
gyakorlásának feltételeit és gondoskodik a szakértői és szaktanácsadási rendszer
működtetésérő l .

(2) Az agrárgazdasági és az agrár-vidékfejlesztési szakterületeken szakért őként
vagy — legalább részben az államháztartás alrendszeréb ől, európai uniós forrásból ,
vagy nemzetközi megállapodás alapján egyéb programból fmanszírozott —
szaktanácsadási szolgáltatást nyújtó szaktanácsadóként csak az a személy
tevékenykedhet, aki erre külön jogszabályban meghatározottak szerint engedély t
kapott, illetve — a külön jogszabályban meghatározott személyek esetében — a z
engedélyező szervnél az e célra létrehozott hatósági nyilvántartásba vétele céljából a
szakértői, illetve a szaktanácsadói tevékenység folytatásának szándékát bejelentette .

(3) A törvény hatálya nem terjed ki a tervező- és szakértő mérnökök, valamint
építészek szakmai kamaráíról szóló 1996 . évi LVIII . törvény, valamint a Magyar



8

Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000 . évi LXXXIV. törvény
szerinti szakértők névjegyzékének vezetésére, illetve ezen szakértők engedélyezésére.

(4) A szaktanácsadói tevékenység engedélyezésére, a szaktanácsadói
névjegyzék vezetésére, valamint az ezekhez kapcsolódó ellenőrzési feladatok
végzésére a Kormány nem közigazgatási feladat ellátására létrehozott szervezetet i s
kijelölhet .

(5) A (4) bekezdés szerinti szerv hatósági eljárásában ügyintézős illetve
döntéshozó csak olyan személy lehet, aki a köztisztvisel ők jogállásáról szóló 1992 . évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerint köztisztviselőnek — nyilvántartás
vezetése esetén ügykezelőnek — kinevezhető lenne. A döntéshozóra és az ügyintézőre a
Ktv. összeférhetetlenségi szabályait kell alkalmazni .

(6) Az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken szakért ő i
tevékenység engedélyezésével kapcsolatos közigazgatási eljárásban hozott döntés
ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs.'

9. A 12. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000.
évi LXXXIV. törvény 2 . §-a a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki :

„(4) A (3) bekezdés c) és q) pontja szerinti nyilvántartás tartalmazza

a) természetes személy esetén a nevet, születési nevet, születési helyet, születés i
időt, anyja nevét, állampolgárságot, lakhelyet, telephelyet, elérhet őséget (telefonszám,
[fax szám]faxszám, e-mail cím, levelezési cím) ;

b) jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkez ő gazdálkodó
szervezet esetén a cégnevet, adószámot, székhelyet, telephelyet, elérhetőséget
(telefonszám, [fax szám]faxszám, e-mail cím, levelezési cím) .

(5) A (3) bekezdés c) és p) pontja szerinti hatósági eljárásra a közigazgatás i
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni . Az eljárást első fokon a területi szervezet folytatja le . A
területi szervezet döntése ellen fellebbezésnek van helye, melynek az elbírálására az
országos szervezet jogosult .

(6) Az (5) bekezdés szerinti eljárásban ügyintéz ő , illetve döntéshozó csak olyan
személy lehet, aki a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII . törvény (a
továbbiakban: Ktv.) szerint köztisztviselőnek — nyilvántartás vezetése esetén
ügykezelőnek – kinevezhető lenne. A döntéshozóra és az ügyintézőre a Ktv.
összeférhetetlenségi szabályait kell alkalmazni .'

10. A 14. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(4) A Btv. az „Az ültetvények ellenőrzése” alcím alatt a következő 43/D. §-sal
egészül ki :
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„43/D. § (1) A 43-43/C. §-ban foglaltak nem vonatkoznak a borpiac közö s
szervezéséről szóló 1999 . május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendelet 2 . cikkének (1 )
bekezdésében, illetve a borpiac közös szervezéséről, az 1493/1999/EK, az
1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a
2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésér ől szóló, 2008.
április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendelet 90 . cikkében meghatározott telepítési tilalo m
megszegésével végzett telepítésekre .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott telepítési tilalom megszegésével végzett
telepítések esetében a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi
rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem ,
a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2008 . június 27-i 555/2008/E K
bizottsági rendelet 55 . cikk (1) bekezdés alapján a mez őgazdasági és vidékfejlesztés i
támogatási szerv bírságot szab ki .

(3) A bírság összege hektáronként az alábbi euróösszegeknek megfelelő
forintösszegekből tevődik össze :

a) [12.000]	 12 000 euró, valamint
b) a telepítés és a bírság kiszabásának id őpontja között eltelt évek száma

százszorosának megfelelő euró .

(4) A kivágás tényét annak megtörténtét követő harminc napon belül be kell
jelenteni a növénytermesztési hatósághoz. A növénytermesztési hatóság a bejelentést
ellenőrzi, és annak eredményéről értesíti a mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatási szervet .

(5) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv (4) bekezdés szerint i
értesítéséig a bírságot az arról szóló határozat kézhezvételének napját követ ő minden
12 . hónapban ki kell szabni .

(6) A bírság összegének meghatározásakor a forintra történ ő átszámítást a
határozathozatal hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank álta l
közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell elvégezni . A kiszabott bírság
hetven százaléka a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv –
ellenőrzésekhez kapcsolódó dologi kiadásainak fedezetére felhasználandó – bevétele,
harminc százaléka a központi költségvetést illeti meg . A bírság adók módjára
behajtandó köztartozás.'

11 . A 15 § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(4) A Tfvt . 50. §-a helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„50. § (1) A talajvédelmi hatóság a külön jogszabályokban meghatározott
engedélyezési eljárások során az e törvényben foglalt talajvédelmi el ő írásokat
érvényesíti .
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(2) A talajvédelmi hatóság eljárásához az alábbi esetekben a külön jogszabál y
szerinti talajvédelmi terv szükséges :

a) a humuszos termőréteg mentéséhez az [l 000]	 1000 m2-nél nagyobb
területnagyságú termőföld talajszintjének végleges megváltoztatásával jár ó
beruházásnak nem minősülő tevékenységhez,

b) humuszos termőréteg mentéséhez termőföldön történő, 400 m2-t meghaladó
területigényű beruházás megvalósításához ,

c) az ültetvénytelepítéshez,
d) a mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tevő rekultivációhoz ,

újrahasznosításhoz,
e) öntözéshez,

mezőgazdasági területek vízrendezéséhez ,
g) erózió elleni műszaki talajvédelem megvalósításához ."

12. A 16. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(6) Az Éltv. 63 . §-a (1) bekezdésének a) pontja a következő an) alponttal egészül
ki :

[Élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki
tevékenységével vagy mulasztásáva ]

„an) a [gyógynövény termékek]gyógynövénytermékek előállítására, illetve
forgalmazására”

[vonatkozó, a 60-62. §-okban meghatározottaktól eltérő egyéb előírásokat megszegi.]”

13. A 16. § (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(10) Az Éltv. 76. §-ának (2) bekezdése a következő 37. ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg]

„37. a gyógy- és fiíszernövények gyűjtésére, termesztésére, feldolgozására ,
[gyógynövény termékek]gyógynövénytermékek és fűszernövények előállítására,
forgalomba hozatalára, valamint ezen tevékenységek ellen őrzésére vonatkozó részletes
szabályokat.'

14. A 17 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Ez a törvény – a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését
követő hónap első napján lép hatályba . Az e törvénnyel megállapított rendelkezéseket
a törvény [hatályba lépését]hatálybalépését követően indult eljárásokbán kell
alkalmazni . ”

15. A 17 . (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul :
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„(7) E törvény [hatályba lépésével]hatálybalépésével egyidejűleg hatályát
veszti

a) a Vtv. 14. §-ának (5) bekezdése ;
b) a Vtv. 41 . §-ának (3) bekezdése ;
c) a Vtv. 42 . §-ának (2)-(3) bekezdése ;
d) a Vtv. 72 . §-ának (3) bekezdése ;
e) a Vtv. 81 . §-a (2) bekezdésének az „– a természetvédelemért felel ős

miniszterrel egyetértésben –” szövegrésze ;
f} a Vtv. 90 . §-a (4) bekezdésének a) pontja;
g) a Vtv. 95 . §-ának (2) és (4) bekezdése ;
h) a Hhtv. 14. §-a (3) bekezdésének utolsó mondata ;
i) a Hhtv. 24. §-ának (6) bekezdése ;
j) a Hhtv. 41 . §-a ;
k) a Hhtv. 56. §-a (1) bekezdése bevezető rendelkezésének „a törvény

végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat” szövegrésze .”

Indokolás

Nyelvhelyességi szempontból szükséges a módosításokat a magyar nyel v
szabályainak megfelel ően elvégezni.

Budapest, 2009. március 24 .

Frnf Sándor
elnök
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