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Házszabály 107. § (1) bekezdése alapján az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletrő l
szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló T/4956 . számú törvényjavaslat
T/4956/20 . számú egységes javaslatához az alábbi

zárószavazás el ő tti módosító javaslato t

terjesztem el ő :

1 . Az egységes javaslat 7. §-a a következ ők szerint módosul :

„7 . Az Éltv. a következő 14/A. §-sal egészül ki :

„14/A. § (1) A hamisított termék előállítása és forgalomba hozatala tilos .

[(2a) Tilos olyan élelmiszer előállítása és forgalomba hozatala

a) amelyet a rá vonatkozó el őírásokban vagy a gyártmánylapban meghatározott
minőségi előírásoknak nem megfelelően állították elő,
b) amelyet az adott tevékenység vonatkozásában nem engedélyezett, illetve ne m
nyilvántartott módon állítottak elő, illetve hozták forgalomba ,
c) amely előállítása során meg nem engedett összetev őt használtak fel,
d) amely átcímkézése vagy átcsomagolása jogsért ő módon történt;
e) amelynek minőségmegőrzési, illetve fogyaszthatósági idejét jogellenese n
meghosszabbították, illetve amelyet részben vagy egészben lejárt min őségmegőrzési ,
illetve fogyaszthatósági idej ű anyagokból állították elő ,
f) amely előállítása nem emberi fogyasztásra szánt anyagok felhasználásával történt ,
illetve nem emberi fogyasztásra szánt termék emberi fogyasztás céljára történő
forgalomba hozatala .” )

[(2b)]) Tilos olyan

a) élelmiszer előállítása és forgalomba hozatala, amelyet a rá vonatkozó el őírásokban vagy a
gyártmánylapban meghatározott minőségi előírásoknak nem megfelelően állították elő ,
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b) termék előállítása és forgalomba hozatala, amelyet az adott tevékenység vonatkozásában
nem engedélyezett, illetve nem nyilvántartott módon állítottak el ő , illetve hozták forgalomba ,
c) élelmiszer előállítása és forgalomba hozatala, amely előállítása során meg nem engedett
összetevőt használtak fel ,
d) termék előállítása és forgalomba hozatala, amely átcímkézése vagy átcsomagolása jogsért ő
módon történt;
e) élelmiszer előállítása és forgalomba hozatala, amelynek minőségmegőrzési, illetve
fogyaszthatósági idejét jogellenesen meghosszabbították, illetve amelyet részben vagy
egészben lejárt minőségmegőrzési, illetve fogyaszthatósági idej ű anyagokból állították elő ,
f) élelmiszer el őállítása és forgalomba hozatala, amely előállítása nem emberi fogyasztásra
szánt anyagok felhasználásával történt, illetve nem emberi fogyasztásra szánt termék ember i
fogyasztás céljára történő forgalomba hozatala ."

2. Az egységes javaslat 15. §-a a következők szerint módosul :

„15 . § (1) Az Éltv . 38 . (1) bekezdése a következő t) ponttal egészül ki :

/Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az élelmiszerlánc hatósági felügyeletével kapcsolato s
feladatainak ellátása érdekében az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályba n
meghatározottak szerint nyilvántartást vezet /

„t) élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallására, illetve fizetésére kötelezettekr ő l . ”

(2) Az Éltv . 38. (2) bekezdésének helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(2) Az (1) bekezdésben megjelölt nyilvántartás tartalmazza
a) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott regisztrációs számot ,
illetve technikai azonosítót ,
b) a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló hatósági engedély, bizonyítvány, határozat számát,
továbbá
c) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény hatály a
alá tartozó adatkörbe n
ca) természetes személyek esetén a természetes személyazonosító adatokat, lakhelyet ,
telephelyet, elérhet őséget, adóazonosító jelet ,
cb) jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkez ő gazdálkodó szervezet esetén a
cégnevet, adószámot, székhelyet, telephelyet, statisztikai számjelet, elérhet őséget.”

[(3a) Az Éltv. 38. (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a (2) bekezdés szerinti adatok felhasználásával a
mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyé b
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseir ől szóló 2007. évi XVII. törvény
szerinti ügyfél-nyilvántartási rendszerrel összhangban lév ő nyilvántartási rendszert
működtet .” ]

1(3b)K l Az Éltv. 38. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti adatokat a
mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
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intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseir ől szóló 2007 . évi XVII . törvény szerinti

ügyfél-nyilvántartási rendszerből veszi át ."

[(4a) Az Éltv. 38. a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az állami adóhatóság megkeresésre adatot szolgáltat az élelmiszerlánc-felügyelet i
szervnek elektronikus úton a felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének
ellenőrzésével, továbbá a felügyeleti díj bevallására kötelezettek nyilvántartása céljából ,
a felügyeleti díj bevallására kötelezett adózó
a) nevéről (cégnevéről), lakcíméről (székhelyéről, telephelyér ől, fióktelepéről),
adóazonosító jelérő l (adószámáról), születési helyér ől és idejérő l,
b) társasági adóbevallás szerinti éves nettó árbevételének összegér ől, az egyszerűsítet t
vállalkozási adó alapját képező bevételének összegéről, magánszemélyek esetében az
önálló tevékenységből származó jövedelem és árbevétel összegér ő l az egyéni vállalkozói
tevékenységből, illetve a mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó jövedelem
és árbevétel vonatkozásában ,
c) által végzett tevékenységekről .”]

[(4b)] Az Éltv. 38. § a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki :

„(6) Az állami adóhatóság megkeresésre adatot szolgáltat az élelmiszerlánc-felügyelet i
szervnek elektronikus úton a felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének ellen őrzésével ,
továbbá a felügyeleti díj bevallására kötelezettek nyilvántartása céljából, a felügyeleti dí j
bevallására kötelezett adóz ó
a) nevéről (cégnevérő l), lakcímérő l (székhelyérő l, telephelyérő l, fióktelepérő l), adóazonosító

jeléről (adószámáról), születési helyérő l és idejérő l,
b) társasági adóbevallás szerinti éves nettó árbevételének összegéről, az egyszerűsített

vállalkozási adó alapját képező bevételének összegér ő l, magánszemélyek esetében az önálló

tevékenységből származó jövedelem és árbevétel összegéről az egyéni vállalkozó i

tevékenységből, illetve a mezőgazdasági őstermelő i tevékenységb ő l származó jövedelem és
árbevétel vonatkozásában,
c) által végzett tevékenységekről .

(7) Az állami adóhatóság megkeresésre tájékoztatja az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet a z

adótitkot képező adatról vagy információról, ha az az ügyfél személyének azonosításáho z
vagy az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatósági feladatának ellátásához szükséges .”

3. Az egységes javaslat 16. §-a elhagyásra kerül, az ezt követő §-ok számozása
értelemszerűen módosul :

„[16. § Az Éltv. a 38. §-t követően a következő 38/A. és 388. §-sal, valamint az azt
megelőző alcímmel egészül ki:

„Az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer

38/A. § (1) Az élelmiszerlánc-felügyelet megalapozott irányítása, valamint az Európa i
Unió követelményeinek teljesítése érdekében az élelmiszerlánc-felügyeleti szer v
létrehozza és működteti az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszert ( a
továbbiakban: FELIR) .
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(2) A FELIR
a) tartalmazza az e törvény hatálya alá tartoz ó
aa) ügyfélre vonatkozóan az egységes ügyfélnyilvántartási rendszerben nyilvántartot t
adatokat;
ab) ügyfél által végzett tevékenységre vonatkozó adatokat ;
ac) ügyfél által végzett tevékenység helyére vonatkozó adatokat ;
b) az állatok elektronikus nyilvántartási rendszereit ;
c) tartalmazza az élelmiszerlánc-felügyelet keretében elvégzett valamennyi ellenőrzés és
vizsgálat eredményét elektronikusan olyan módon, hogy az ügyfélhez köthető legyen ;
d magában foglalja az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által vezetett nyilvántartáso k
adatait.

(3) A FELIR kialakításához és működtetéséhez az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv kezel i
a) a természetes személy ügyfél természetes személyazonosító adatait, lakcímét,
elérhetőségét, adóazonosító jelét, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szer v
által kiadott regisztrációs számát, illetve technikai azonosítóját ;
b) jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
esetén a cégnevét, adószámát, székhelyét, telephelyét, elérhetőséget, a mezőgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott regisztrációs számát, illetve technika i
azonosítóját .

(4) Az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint az élelmiszerlánc-felügyelet i
szerv részére e törvényben meghatározott feladatai ellátása érdekében megkeresésr e
adatokat kell átadni :
a) az egyéni vállalkozók nyilvántartásából,
b) a szőlőültetvény-kataszterből ,
c) a védett és védelemre tervezett természeti területek nyilvántartásából ,
d) az Országos Támogatási Monitoring Rendszer nyilvántartásából,
e) az elismert ökológiai termelést ellenőrző tanúsító szervezet által vezetett, az ökológiai
gazdálkodással összefüggő nyilvántartásból,
f) a személyek azonosítására a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból ,
g) a cégnyilvántartásból ,
h) az Országos Halászati Adattárból ,
i) az Országos Vadgazdálkodási Adattárból ,
j) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv nyilvántartási rendszereibő l,
k) az e törvény hatálya alá tartozó vállalkozók, tevékenységi helyek, illetve
tevékenységek vonatkozásában jogszabályi kötelezettség alapján vezetett országos
hatósági nyilvántartásokból.

(5) A statisztikailag megalapozott adatgyűjtés érdekében az élelmiszerlánc-felügyelet i
szerv együttműködik az agrárgazdasági adatbázist m űködtető szervvel és a Központi
Statisztikai Hivatallal.

(6) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási
szerv részére biztosítja a 38 . § (1) bekezdésének b), c), f)-h) pontjaiban meghatározot t
esetekben a 38 . § (2) bekezdése szerinti adatokhoz való folyamatos hozzáférést .

(7) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az állami adóhatóság részére a törvénybe n
meghatározott feladatai ellátása érdekében megkeresésre elektronikus úton adatokat a d
át a FELIR-b ő l .
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388. (1) Az a
a) természetes személy vagy gazdálkodó szervezet ,
b) mezőgazdasági őstermelő és a családi gazdálkodó,
aki a 47/B. § (2) bekezdése a)-k) pontjában meghatározott tevékenységek valamelyiké t
Magyarország területén végzi, köteles a 38 . § (2) bekezdés c) pontja szerinti adatait, a
ténylegesen végzett élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenységét (tevékenységeit),
továbbá a tevékenység végzésének helyét (helyeit) az élelmiszerlánc-felügyeleti szervhez
nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. A bejelentési kötelezettség nem vonatkozik a
2. (3) bekezdése szerinti tevékenységekre .

(2) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az ügyfél bejelentése alapján veszi nyilvántartásb a
a 38. § (2) bekezdés c) pontja szerinti adatokat, és egyidej ű leg FELIR azonosító számo t
(a továbbiakban FELIR azonosító) állapít meg a nyilvántartásba vétel igazolására .
Amennyiben a FELIR azonosítóval rendelkező ügyfél a továbbiakban nem végez a 47/B.
§ (2) bekezdése szerinti tevékenységet, akkor a FELIR azonosító egyidej ű
visszavonásával a nyilvántartásból törölni kell . A nyilvántartásból törölt élelmiszerlánc-
szereplő adatait az élelmiszerláne-felügyeleti szerv élelmiszerlánc-biztonsági célból 1 0
évig köteles megőrizni.

(3) A FELIR azonosítóval rendelkező ügyfél köteles bejelenteni az élelmiszerlánc-
felügyeleti szervnek, ha csődeljárás, felszámolás, vagy végelszámolás alatt áll, valamint a
jogutódlással történ ő vagy jogutód nélküli megszűnését is .

(4) A regisztrált élelmiszerlánc-szerepl ő köteles az élelmiszerlánc-felügyeleti szervne k
bejelenteni a 38. § (2) bekezdés c) pontja és a (3) bekezdés szerinti adataiba n
bekövetkezett változást, annak bekövetkezésétő l számított tizenöt napon belül .

(5) A (4) bekezdés szerinti kötelezettség elmulasztása esetén az élelmiszerlánc-felügyelet i
szerv a regisztrált élelmiszerlánc-szereplőt a kötelezettség teljesítésére hívja fel . A
változásbejelentési kötelezettség teljesítésének ismételt elmaradása esetén a z
élelmiszerláne-felügyeleti szerv az ügyfelet az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásból törli .

(6) A FELIR azonosítóhoz tartozó, nyilvántartásba vett adatokat az élelmiszerlánc-
felügyeleti szerv az alábbiak szerint igazolja :
a) igazolást állít ki, melyen szerepel a FELIR azonosító, a regisztrációs szám vag y
technikai azonosító, valamin t
aa) természetes személy esetében az ügyfél neve és születési dátuma ,
ab) jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkez ő gazdálkodó szervezet
esetén a cégnév és az adószám;
b) honlapján elektronikusan hitelesített módon közzéteszi az ügyfél által bejelentet t
tevékenységek és tevékenységi helyek listáját ;
c) ügyfélkapun keresztül történő ügyintézés esetén a nyilvántartásba vétel, illetve a z
adatok módosítása esetén a közigazgatási felhasználásra vonatkozó követelményekne k
megfelelő elektronikus aláírással ellátott, az a) és b) pont szerinti adatokat tartalmaz ó
dokumentumot küld az ügyfél központi elektronikus szolgáltató rendszerben fenntartot t
ügyfélkapus tárhelyére ;
d) az ügyfél írásbeli kérelmére az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a bizonyítványt papí r
alapon is kiállítja az a) és b) pont szerinti adatok igazolására, a külön jogszabályba n
foglalt díj ellenében ."]"
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4. Az egységes javaslat 17. §-a a következők szerint módosul:

„17. (1) Az Éltv. a 38. §-t követően a következ ő 38/A. és 38/B . §-sal, valamint az azt
megelőző alcímmel egészül ki :

„Az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer

38/A. § (1) Az élelmiszerlánc-felügyelet megalapozott irányítása, valamint az Európai Uni ó
követelményeinek teljesítése érdekében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv létrehozza és
működteti az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszert (a továbbiakban : FELIR) .

(2) A FELIR tartalmazza

a) az e törvény hatálya alá tartozó
aa) ügyfélre vonatkozóan az egységes ügyfélnyilvántartási rendszerben nyilvántartott
adatokat ;
ab) ügyfél által végzett tevékenységre vonatkozó adatokat ;
ac) ügyfél által végzett tevékenység helyére vonatkozó adatokat;
b) az állatok elektronikus nyilvántartási rendszereit ;
c) az élelmiszerlánc-felügyelet keretében elvégzett valamennyi ellen őrzés és vizsgálat
eredményét elektronikusan olyan módon, hogy az ügyfélhez köthet ő legyen ;
d) az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által vezetett nyilvántartások adatait .

(3) A FELIR kialakításához és működtetéséhez az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv kezel i
a) a természetes személy ügyfél természetes személyazonosító adatait, lakcímét ,
elérhetőségét, adóazonosító jelét, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által
kiadott regisztrációs számát, illetve technikai azonosítóját, bankszámlaszámát ;
b) jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén a
cégnevét, adószámát, székhelyét, telephelyét, elérhet őséget, a mezőgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott regisztrációs számát, illetve technika i
azonosítój át, bankszámlaszámát.

(4) Az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv
részére e törvényben meghatározott feladatai ellátása érdekében megkeresésre adatokat kel l
átadni :
a) az egyéni vállalkozók nyilvántartásából ,
b) a sző lőültetvény-kataszterb ő l ,
c) a védett és védelemre tervezett természeti területek nyilvántartásából ,
d) az Országos Támogatási Monitoring Rendszer nyilvántartásából ,
e) az elismert ökológiai termelést ellenőrző tanúsító szervezet által vezetett, az ökológia i
gazdálkodással összefüggő nyilvántartásból ,
fl a személyek azonosítására a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból ,
g) a cégnyilvántartásból,
h) az Országos Halászati Adattárból ,
i) az Országos Vadgazdálkodási Adattárból ,
j) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv nyilvántartási rendszereib ől ,
k) az e törvény hatálya alá tartozó vállalkozók, tevékenységi helyek, illetve tevékenysége k
vonatkozásában jogszabályi kötelezettség alapján vezetett országos hatóság i
nyilvántartásokból .
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(5) A statisztikailag megalapozott adatgy űjtés érdekében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv
együttműködik az agrárgazdasági adatbázist működtető szervvel és a Központi Statisztika i
Hivatallal .

(6) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a közös ügyfél törzsadat-kezel ő rendszeren keresztü l
biztosítjaa mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv részére [biztosítja la 38. § (1 )
bekezdésének b), c), f)-h) pontj [aiJában meghatározott esetekben [a 38. (2) bekezdése
szerinti ] az ügyféltörzsadatokhoz való folyamatos hozzáférést .

(7) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az állami adóhatóság részére a törvényben
meghatározott feladatai ellátása érdekében megkeresésre elektronikus úton adatokat ad át a
FELIR-bő l .

(8) Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság és a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási
szerv a közös ügyfél törzsadat-kezelő rendszer működtetéséről írásban állapodnak meg .,
melynek ki kell terjednie a közös ügyfél törzsadatok körének meghatározására, m űködtetéssel
kapcsolatos feladatok elvégzésének, valamint a költségek viselésének megosztására .

38/B. (1) Az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki a 47/B . § (2) bekezdése
a)-k) pontjában meghatározott tevékenységek valamelyikét Magyarország területén végzi ,
köteles a 38 . § (2) bekezdés c) pontja szerinti adatait, a ténylegesen végzett élelrniszerlánc-
felügyelet alá tartozó tevékenységét (tevékenységeit), továbbá a tevékenység végzéséne k
helyét (helyeit) az élelmiszerlánc-felügyeleti szervhez nyilvántartásba vétel céljából
bejelenteni . A bejelentési kötelezettség nem vonatkozik a 2 . § (3) bekezdése szerint i
tevékenységekre .

(2) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az ügyfél bejelentése alapján veszi nyilvántartásba a z
(1) bekezdés szerinti adatokat, és egyidej űleg FELIR azonosító számot (a továbbiakban
FELIR azonosító) állapít meg a nyilvántartásba vétel igazolására. Amennyiben a FELIR
azonosítóval rendelkező ügyfél a továbbiakban nem végez a 478 . (2) bekezdése szerint i
tevékenységet, akkor a FELIR azonosító egyidejű visszavonásával a nyilvántartásból törölni
kell . A nyilvántartásból törölt élelmiszerlánc-szerepl ő adatait az élelmiszerlánc-felügyelet i
szerv élelmiszerlánc-biztonsági célból 10 évig köteles megőrizni .

(3) A FELIR azonosítóval rendelkező ügyfél köteles bejelenteni az élelmiszerlánc-felügyelet i
szervnek, ha csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, valamint a jogutódlással
történő vagy jogutód nélküli megszűnését is .

(4) A regisztrált élelmiszerlánc-szereplő köteles az élelmiszerlánc-felügyeleti szervne k
bejelenteni az (1) és a (3) bekezdés szerinti adataiban bekövetkezett változást, annak
bekövetkezésétő l számított tizenöt napon belül .

(5) A (4) bekezdés szerinti kötelezettség elmulasztása esetén az élelmiszerlánc-felügyeleti
szerv a regisztrált élelmiszerlánc-szerepl őt a kötelezettség teljesítésére hívja fel . A
változásbejelentési kötelezettség teljesítésének ismételt elmaradása esetén az élelmiszerlánc -
felügyeleti szerv az ügyfelet az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásból törli .

(6) A FELIR azonosítóhoz tartozó, nyilvántartásba vett adatokat az élelmiszerlánc-felügyelet i
szerv a következők szerint igazolja:
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a) igazolást állít ki, melyen szerepel a FELIR azonosító, az ügyfélnyilvántartási szám vag y

technikai azonosító, valamint
aa) természetes személy esetében az ügyfél neve és születési dátuma ,
ab) jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén a
cégnév és az adószám;
b) honlapján elektronikusan hitelesített módon közzéteszi az a) pontban szerepl ő adatok
mellett az ügyfél által bejelentett tevékenységek és tevékenységi helyek listáját ;
c) ügyfélkapun keresztül történő ügyintézés esetén a nyilvántartásba vétel, illetve az adatok
módosítása esetén a közigazgatási felhasználásra vonatkozó követelményeknek megfelel ő
elektronikus aláírással ellátott, az a) és b) pont szerinti adatokat tartalmazó dokumentumot
küld az ügyfél központi elektronikus szolgáltató rendszerben fenntartott ügyfélkapus

tárhelyére ;
d) az ügyfél írásbeli kérelmére az a) és b) pont szerinti adatok igazolására, a külö n
jogszabályban foglalt díj ellenében papír alapú igazolást állít ki ."

(2) Az Éltv . 388. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) Az a
a) természetes személy vagy gazdálkodó szervezet ,
b) mezőgazdasági őstermelő és a családi gazdálkodó ,
aki a 478 . (2) bekezdése a)-k) pontjában meghatározott tevékenységek valamelyikét

Magyarország területén végzi, köteles a 38 . § (2) bekezdés c) pontja szerinti adatait, a
ténylegesen végzett élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenységét (tevékenységeit) ,
továbbá a tevékenység végzésének helyét (helyeit) az élelmiszerlánc-felügyeleti szervhe z
nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni . A bejelentési kötelezettség nem vonatkozik a 2 .

(3) bekezdése szerinti tevékenységekre .”

5. Az egységes javaslat 25 . §-a a következ ők szerint módosul :

„25 . Az Éltv. 57. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályba n
meghatározottak szerint, a feltárt jogsértés súlyával arányosan, a jogsértésben rejl ő kockázat

mértékének és jellegének figyelembevételével a következő intézkedéseket hozhatja :/

„g) elrendelheti a [takarmányjtermék lefoglalását, forgalomból való kivonását, visszahívását,

megsemmisítését, ártalmatlanítását ;”

6. Az egységes javaslat 30. §-a elhagyásra kerül, az ezt követő §-ok számozása
értelemszerűen módosul :

„[30. § Az Élt, a következő 63/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

„Mulasztási bírság

63/A. § (1) Mulasztási bírság szabható ki, ha a felügyeleti díj bevallására kötelezett a
bevallási, illetve a 38B § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti ,
késedelmesen, valótlan adattartalommal vagy hiányosan teljesíti .
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(2) A mulasztási bírság legkisebb összege tízezer forint, legmagasabb összeg e
ötszázmillió forint, de legfeljebb a megel őző üzleti évben elért, a felügyeleti díj alapjá t
képező nettó árbevétel (jövedelem) tíz százaléka.

(3) A mulasztási bírság kiszabásánál mérlegelni kell az eset összes körülményét, az
ügyfél jogellenes magatartásának (tevékenységének vagy mulasztásának) súlyát,
gyakoriságát, továbbá azt, hogy az ügyfél, illetve intézked ő képviselője, alkalmazottja,
tagja vagy megbízottja az adott helyzetben a t őle elvárható körültekintéssel járt-e el . A
körülmények mérlegelése alapján a mulasztás súlyához igazodó bírságot kell kiszabni,
vagy a bírság kiszabását mell őzni .

(4) A mulasztási bírság megállapításával egyidej űleg az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv
az ügyfelet — határidő tűzésével — teljesítésre hívja fel . A kiszabott bírság kétszeresét kel l
újabb határidő tűzésével megállapítani, ha a teljesítésre kötelez ő újabb végzésben el ő írt
határidőt az ügyfél szintén elmulasztja . A kötelezettség teljesítése esetén az e bekezdés
alapján kiszabott bírság korlátlanul mérsékelhet ő ."]"

7 . Az egységes javaslat 35. §-ának (2) bekezdése a következők szerint módosul :

„(2) Az Éltv . Mellékletének 30/A. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a
következő 30/B. [és 77] ponttal egészül ki :

„30/A. géntechnológiával módosított szervezet : a géntechnológiai tevékenységr ő l szóló 1998.
évi XXVII . törvény 2 . §-ának b) pontja szerinti fogalom ;

30/B. gyógynövény termék: olyan vadon termett vagy termesztett — az e törvény
végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott – növény vagy növény feldolgozásáva l
előállított – külön jogszabály szerint gyógyszernek nem min ősülő – előnyös élettani hatással
rendelkező termék, amelyet emberi fogyasztásra szánnak, illetve amelyet várhatóan embere k
fogyasztanak el ;”

[77 . Növényorvos : külön jogszabály szerint fels őfokú növényvédelmi képesítésse l
rendelkező személy.]”

8. Az egységes javaslat 35 . §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki, tovább i
bekezdések számozása értelemszerűen módosul:

„(3) Az Éltv . Melléklete a következő 39/A,ponttal egészül ki :

„39/A. közös ügyfél törzsadat-kezel ő rendszer : a 38/A . § (2) bekezdése a) pontja aa) alpontj a
szerinti, az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság által működtetett ügyfélnyilvántartási rendsze r
és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyé b
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti
Egységes Mezőgazdasági és Ügyfél-nyilvántartási Rendszer összekapcsolásával kialakított
ügyfél törzsadat-kezelő rendszer, melynek célfa, hogy azügyfelek egyidej űleg egyértelműen
azonosíthatóak le gyenek mind a támogatási szerv, mind az élelmiszerlánc-felügyeleti hatósá g
számára.”

9. Az egységes javaslat 36 . §-a a következők szerint módosul :
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„36. Az Éltv .

a) 2. (3) bekezdésében az „élelmiszerek magánháztartásban, kizárólag saját fogyasztásra”
szövegrész helyébe az „élelmiszerek magánfogyasztásra” szöveg,
b) 5. § (1) bekezdésében a „tartalmazó termőföldön” szövegrész helyébe a „tartalmazó talajo n
és termesztőközegben” szöveg ,
c) 24. § (1) bekezdés a) pontjában az „és az élelmiszerlánc-biztonsági tudományos szervet ,
valamint biztosítja azok függetlenségét;” szövegrész helyébe a „valamint biztosítj a
függetlenségét ;” szöveg,
d) 26. (1) bekezdés d) pontjában az „állat-egészségügyi” szövegrész helyébe az „állat-
egészségügyi, állatvédelmi, állattenyésztési” szöveg ,
e) 27. § (2) bekezdésében az „egyes állami feladatainak elvégzésére ” szövegrész helyébe az
„egyes állami feladatainak megbízási jogviszony keretében történő elvégzésére” szöveg
f) 34. § (1) bekezdésében az „engedélyezi” szövegrész helyébe az „engedélyezi vag y
nyilvántartásba veszi” szöveg,
[f)]g) 35 . § (3) bekezdés e) pontjában az „emberi fogyasztásra szánt állatokat” szövegrész
helyébe az „emberi fogyasztásra szánt állatokat és élelmiszereket” szöveg ,
[g)]lh) 42 . § (2) bekezdésében a „ha a termelő ismeretlen” szövegrész helyébe a „ha a termelő,
illetve a földhasználó ismeretlen” szöveg,
[h)]i) 42. § (4) bekezdésében az „A miniszter rendkívüli élelmiszerlánc-eseményr e
vonatkozó,” szövegrész helyébe az „Az országos főállatorvos rendkívüli élelmiszerlánc-
eseményre vonatkozó” szöveg ,
[i)]j) 45 . (2) bekezdésében az „az azt kiszabó élelmiszerlánc-felügyeleti szerv” szövegrés z
helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv” szöveg,
[j)]I_(.) 47/B . § (9) bekezdésében az „az adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCII. törvény”
szövegrész helyébe az „az adózás rendjérő l szóló 2003 . évi XCII. törvény (a továbbiakban :
Art .)” szöveg,
[k)][) 53. § (1) bekezdésében a „magánállatorvos járványos állatbetegség gyanúja esetén ”
szövegrész helyébe a „magánállatorvos, illetve a nem állami állat-egészségügyi laboratóriu m
járványos állatbetegség gyanúja esetén” szöveg,
[1)]m) 53 .

	

(3) bekezdésében a „Járványveszély esetén” szövegrész helyébe a
„Járványveszély vagy rendkívüli élelmiszerlánc-esemény esetén” szöveg ,
[m)]n) 57 . s) pontjában az „anyag zár alá vételét” szövegrész helyébe „anyag vagy termé k
zár alá vételét” szöveg,
[n)]p_) 60. § (1) bekezdés c) pontjában a „17 . § (1) bekezdésében előírt kötelezettségét”
szövegrész helyébe a „17 . (1) bekezdés c) pontjában elő írt kötelezettségét az élelmiszerlánc-
felügyeleti szerv kötelezése ellenére” szöveg ,
[o)]p) 63 . § (1) bekezdés a) pont ah) alpontjában a „tenyésztésének, szállításának” szövegrés z
helyébe a „tenyésztésének, jelölésének, szállításának” szöveg ,
[p)]q) 64 .

	

(1) bekezdésében a „határozat közlésétől” szövegrész helyébe a „határozat
jogerőre emelkedésétő l” szöveg,
[q) Mellékletének 30/A. pontjában az „a Magyar Élelmiszerkönyvben” szövegrész
helyébe az „az egyes emberi fogyasztásra szánt, élelmiszerként vagy élelmisze r
összetevőként forgalomba hozható gyógynövényekrő l szóló jogszabályban” szöveg]
lép . ”

10. Az egységes javaslat 38 . §-a a következők szerint módosul :
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„38. (1) Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 18. § (7) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép :

„(7) A tenyésztési hatóság az általa nyilvántartott adatokból adatbázist hoz létre . A tenyésztés i
hatóság a nyilvántartásában lévő adatokat az élelmiszerlánc-felügyeleti információ s
rendszerben kezeli . ”

(2) Az állattenyésztésről szóló 1993 . évi CXIV. törvény 19. - a a következő (3) bekezdéssel
egészül ki :

„(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tevékenységet kizárólag elismert vagy ideiglenese n
elismert tenyésztő szervezet végezheti .”

(3)Az állattenyésztésről szóló 1993 . évi CXIV. törvény 49.

	

(2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép :

„(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a tenyésztési hatóságot vagy hatóságokat rendeletben jelölje ki ,
b) az e törvényben előírt nyilvántartások vonatkozásában az adatkezelést rendeletben
szabályozza.'

11. Az egységes javaslat 39 . §-a a következ ők szerint módosul:

„39. § (1) Az állatok védelmérő l és kíméletérő l szóló 1998 . évi XXVIII . törvény 42/A. §-ának
(4) bekezdése a következő m)ponttal egészül ki :

/Az adatbázisnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia : /
„m) elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás
másolatát.”

(2)Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII . törvény a következő 48/C.
§-sal egészül ki :

„48/C .

	

Az állatvédelmi hatóság az általa nyilvántartott adatokat az élelmiszerlánc-
felügyeleti információs rendszerben kezeli .”"

12. Az egységes javaslat 43. §-a a következők szerint módosul :

„43 . A Nemzeti Földalapról szóló 2010 . évi LXXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében a „két
elnökhelyettesét” szövegrész helyébe „elnökhelyetteseit” szövegrész, 	 21 . § (3a) bekezdésének
b) pontjában az „a fél” szövegrész helyébe az „az egy” szövegrész lép.”

13. Az egységes javaslat 46. §-a a következők szerint módosul :

„46. § (1) Ez a törvény — a (2)-1(4)](5) bekezdésekben foglalt kivétellel — a kihirdetésé t
követő tizenötödik napon lép hatályba .

(2) A 16. § (1) bekezdése és a 27. § 2012. május 1-én lép hatályba.

Q Az 5. 2012. október 1-jén lép hatályba.
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[(3) A 16. § 27. 2012. május 1-én lép hatályb a

(4) A 17. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 17. (1) bekezdése 2012. május 1-én lép hatályba]

[(6)]f) A [17116 . (2) bekezdése	 és a 23 . § (2) bekezdése 2013 . január 1-jén lép hatályba.

[(7)]f A [18117. § 2014 . január 1-jén lép hatályba .

[(8) A 22 . § (2) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

(9) Hatályát veszti a Nemzeti Fő ldalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 35. § (2)
bekezdése és a 8. § (1) bekezdés d) pontjában az „ , illetve a térmértéke eléri a 10 0
hektárt” szövegrész. ]

[(10)]f) Ez a törvény 2014 . január 2-án hatályát veszti . "

14. Az egységes javaslat 47 . §-a a következők szerint módosul :

„47. § (1) Hatályát veszti az Éltv .

a) [14. § (6) bekezdése ;
b) ]24. § (2) bekezdésében az „és az élelmiszerlánc-biztonsági tudományos szerv ”
szövegrész ;
[c)]b) 27 . § (1) bekezdés c) pontja;
[d)]c) 31 . §-a és az azt megelőző alcím;
d) 61 . (3) bekezdésében a

	

kivéve , ha a takarmány-vállalkozás bizon ítt~'a. hogy a bírság
kiszabására okot adó hibát nemő okozta” szövegrész;
e) 76. § (1) bekezdés b) pontja;
f) 77. (2) bekezdés b) pontja.

(2) Hatályát veszti a Nemzeti Földalapról szóló 2010 . évi LXXXVII. törvény 35. § (2)
bekezdése és a 8 . § (1) bekezdés d) pontjában az „ , illetve a térmértéke eléri a 100 hektárt ”
szövegrész .

(3) Hatályát veszti a Bortörvény 24/A. § (3)–(9) bekezdése, a 44 . § (1) bekezdés i) pontja ,
valamint az 57 . (1) bekezdés 1) pontja azzal, hogy a 2011 . november 30. után forgalomba
hozott bor vonatkozásában a bor forgalombahozatali járulékot már nem kell megfizetni .

[(3)](4) A 2011 . november 30. után forgalomba hozott bor után megfizetett bo r
forgalombahozatali járulék visszaigényelhető . A visszaigénylési kérelmet a borászati hatósá g
részére legkésőbb 2012. november 30-ig kell megküldeni a befizetett forgalombahozatali
járulék összegét és teljesítését megalapozó dokumentumok másolatának csatolásával . A
visszaigényelt forgalombahozatali járulék visszafizetéséről a vidékfejlesztési miniszter
haladéktalanul intézkedik .

[(4) Ez a törvény 2014. január 2-án hatályát veszti .]"
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Indokolá s

A módosító javaslatokról szóló döntéshozatal során a törvényjavaslat egyes rendelkezései t
eltérő tartalommal módosító javaslatok kerültek elfogadásra . Ennek korrekcióját végzi el jelen
javaslat 1-3 ., 6-8 . 12-13 . pontja.

A 4. pontban foglalt módosítás a FELIR közös ügyfél törzsadat-kezel ő rendszerének
szabályait hozza összhangba a mez őgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászat i
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseir ő l szóló 2007 .
évi XVII. törvény rendelkezéseivel .

Az 5. pontban foglalt módosítás szövegszerű pontosítás: a rendelkezést ugyanis nem csak
takarmányok esetén, hanem valamennyi termék vonatkozásában alkalmazni kell .

A 9-12 . pontban szereplő módosítások az elfogadott módosító javaslatok folytán az egysége s
javaslat vonatkozásában felmerülő további változtatásokat szolgálják .

A 13. pontban levő módosítás a hatályba léptető rendelkezéseken átvezeti a 16 . § elhagyása
folytán fennálló átszámozást.

Budapest, 2012. március 24 .

Font Sándor
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
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