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Kapcsolódó módosító iavasla t

Kövér László ú r
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94. (1) bekezdése alapján „a Magyarország 2012. évi költségvetését
megalapozó egyes törvények módosításáról” szóló T/4656. számú törvényjavaslathoz —
kapcsolódva a T/4656/38 . számú módosító javaslathoz — a következő

kapcsolódó módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 58. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) Az Eltv. a 47. §-t követően a következő 47/A-47/C. §-sal és azt megelőző
alcímekkel egészül ki :

„Tervezés

47/A. (1) Az országos főállatorvos előkészíti az élelmiszerlánc szereplő inek széles
körű bevonásával az élelmiszerlánc-biztonsági stratégiát, amelyet a Kormány fogad el .

(2) Az élelmiszerlánc-biztonsági stratégia végrehajtása érdekében integrált többéve s
nemzeti ellenőrzési tervet (a továbbiakban: többéves terv) kell készíteni, amelynek
tartalmaznia kell :

a) az alkalmazandó kockázatbecslési,- kezelési rendszer részletes leírását ;
b) a célok és kockázatok meghatározását ,
c) az országos éves ellenőrzési és vizsgálati terv (a továbbiakban: éves ellenőrzési

terv) meghatározását ;
d) a felügyeleti információs rendszer működési elveinek meghatározását, leírását ;
e) a célok elérésének mérésének, visszaellen őrzésének módszereit.

(3) A kockázatbecslési, -kezelési rendszert úgy kell kialakítani, hogy az vegye
figyelembe

a) az élelmiszerláncban folytatott egyes tevékenységek kockázatosságát ;
b) az elkövetett jogsértéseket, a lehetséges jogsértések, visszaélések jövőbeni

előfordulási valószínűségét ;
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c) az élelmiszerlánc szereplő i közötti hálózati kapcsolatok rendszerét .

(4) A (3) bekezdés szerint meghatározott kockázatok kezelése során a prioritásokat – a
felügyeleti díjból befolyt éves keretösszeg nyújtotta lehetőségek figyelembe vételével –
átlátható módon a több éves tervben és az éves ellenőrzési tervben kell meghatározni .

Felügyeleti díj

47/B. § (1) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére, az élelmiszerlánc hatóság i
felügyeleti tevékenységével összefiiggő feladatai ellátásának fedezése érdekében az
élelmiszerlánc (2) bekezdésben meghatározott szereplői évente felügyeleti díjat kötelesek
fizetni. A felügyeleti díj az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv bevétele .

(2) Felügyeleti díjat köteles fizetni az természetes személy vagy gazdálkodó szervezet ,

a) az élelmiszer-termelési, tenyésztési, kísérleti célból tartott állatokat forgalomb a
hozza,

b) élelmiszer-, takarmány-termelési célból termesztett növényt, vet őmagot, növény i
terméket illetve az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerinti szaporító és ültetés i
anyagot, forgalomba hozza,

c) a 35 . § szerint nyilvántartott vagy engedélyezett élelmiszer-vállalkozás ,
d) a 35 . és 36. § szerint nyilvántartott vagy engedélyezett takarmány-vállalkozás ,
e) állatgyógyászati készítményt, állatgyógyászati terméket állít elő vagy forgalomba

hozza,
f) engedélyköteles terméket, illetve a 2003/2003/EK rendelet szerinti EK-m űtrágyát

állít elő vagy forgalomba hoz,
g) állati eredetű melléktermék kezelését, felhasználását, további feldolgozását ,

szállítását végzi vagy az ezekb ő l származó terméket forgalomba hozza ,
h) élő állat szállítást végző vállalkozást, továbbá élőállat-szállító járművek mosását é s

fertőtlenítését végző helyet, az idegen állományból származó állatok fogadására kiválasztot t
elkülönítőt (karantént), állatrakodót, gyűjtőállomást, kereskedő i telepet, etető-itató állomást,
pihentető állomást, állatvásárt üzemeltet ,

i) szaporítóanyag el őállítást és tárolást végez,
j) e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint nyilvántartott vagy engedélyezet t

laboratóriumot üzemeltet,
k) [állat-egészségűgyi szolgáltató létesítményt üzemeltet,] az állatok jelölésére

szolgáló eszközt forgalomba hoz .

(3) A felügyeleti díj mértéke a felügyeleti díj fizetésére kötelezet t
a) előző évi nettó árbevételéből, vagy
b) a (2) bekezdés szerinti tevékenységéhez kapcsolódóan személyi jövedelemad ó

bevallásra köteles természetes személy el őző évi jövedelméb ől
a (2) bekezdés szerinti tevékenységéhez kapcsolódó rész 0,1%-a.

(4) Mentesül a felügyeleti díj bevallási és fizetési kötelezettség alól a személy i
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII . törvény 3 . § 19 . pontja szerinti mezőgazdasági
kistermelő . Nem kell bevallani, illetve megfizetni a felügyeleti díjat, ha annak mértéke ne m
éri el az ezer forintot.

aki :



(5) A fizetésre kötelezettnek évente egyszer kell bevallania, a díjfizetés alapjáu l
szolgáló nettó árbevételét, illetve jövedelmét . A bevallási kötelezettséget május 31-ig kel l
teljesíteni az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint . A díjfizetésre kötelezett
akkor is köteles eleget tenni bevallási kötelezettségének, ha a kiszámítási id őszakban
díjfizetési kötelezettsége nem keletkezett . A díj megfizetése a bevallási kötelezettséget ne m
pótolja .

(6) A fizetésre kötelezett az éves felügyeleti díjat két részletben, egyenlő összegben
köteles megfizetni július 31 . napjáig, illetve január 31 . napjáig. A határidő ig meg nem fizetett
felügyeleti díj után késedelmi pótlékot kell fizetni, amelynek megállapításánál az adózá s
rendjéről szóló 2003 . évi XCII. törvény előírásai irányadók . A meg nem fizetett felügyeleti díj
és a késedelmi pótlék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül .

(7) A befolyt felügyeleti díjat az élelmiszerlánc-biztonsági stratégiában, a többéve s
tervben és az éves ellenőrzési tervben meghatározott feladatok végrehajtására kell fordítani .
Az évente befolyt felügyeleti díj 10 %-át fejlesztésre kell fordítani .

(8) A befolyt felügyeleti díj felhasználásáról az élelmiszerlánc-felügyeleti szer v
elkülönített nyilvántartást vezet . A felhasználásról feladatonkénti szöveges beszámolót kell
készíteni az országos főállatorvos részére a felhasználást követő év április 30-ig .

(9) A felügyeleti díj bevallására és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokat e
törvény végrehajtására kiadott jogszabály állapítja meg .

Jelentések

47/C. § (1) Az élelmiszerlánc-biztonsági stratégia, a több éves terv és éves ellenőrzés i

terv végrehajtásáról, a célok teljesüléséről, valamint a felügyeleti díj felhasználásáról az
élelmiszerlánc-biztonsági jelentés keretében az országos főállatorvos évente beszámol az
Országgyűlésnek. A jelentést a tárgyévet követő év június 30-ig kell az Országgyűlés elé
terjeszteni .

(2) Az országos főállatorvos a vonatkozó uniós jogi aktus foglaltak figyelemb e
vételével éves jelentést küld a többéves terv végrehajtásáról az Európai Bizottságnak .

(3) Az élelmiszerlánc-felügyelet keretében elvégzett ellen őrzésekről és vizsgálatokról ,
valamint azok eredményéről hivatalos tájékoztatást, jelentést az országos főállatorvos,
valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv adhat ki más államnak, vagy más álla m
hatóságának, illetve nemzetközi szervezetnek . "

(4) Az Éltv . 64. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(6) A bírság összegét az azt kiszabó szerv számlájára kell befizetni.”

(5) Az Eltv. 76. § (2) bekezdése a következő 43 . ponttal egészül ki :

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

„43. a felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének részletes szabályait.”



Indokolás

Indokolt az állat-egészségügyi szolgáltató létesítményt üzemeltet őket kivenni a felügyeleti díj
fizetésére kötelezettek alól, mivel ezek a létesítmények (állatklinika, állatorvos i
rendelőintézet, állatorvosi rendelő) az állatok, főként kedvtelésből tartott állatok
gyógyításával foglalkoznak, az élelmiszer-biztonságra nincsenek hatással . A
törvénymódosítás pedig arra irányul, hogy az élelmiszerlánc-szereplők közötti arányo s
teherviselést valósítsa meg .

Fokit Sándor
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség

Budapest, 2011 . november 14 .
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