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2013. évi	 törvény

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési ,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárá s

egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról

1 .§

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz é s
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007 . évi XVII .
törvény( a továbbiakban : Tv.) 9/A §-a a következő c) ponttal egészül ki :

,c) jogszerűföldhasználó :
1. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló kormányrendele t

szerinti földhasználati nyilvántartásba (a továbbiakban : földhasználati nyilvántartás)
földhasználóként bejegyzett ügyfél, vagy

2. az az ügyfél, aki földhasználati jogosultságát igazoló egyéb okiratta l
rendelkezik.”

2.§

A Tv. a következő alcímmel és 41/A §-al egészül ki .

„ Pontosítás

41/A §

(1) Az ügyfél az általa megadott adatok valóságnak megfelel ő helyzetet
tükröző kiigazítására, az indokolatlan hátrányos jogkövetkezmény elkerülés e
érdekében a támogatásra való jogosultság megállapításával kapcsolatos közigazgatási ,
illetve bírósági eljárás bármely szakaszában jogszabály eltérő rendelkezése hiányában
minden olyan adatot pontosíthat, nyilatkozatot megtehet, pótolhat, amely ne m
minősül az egységes kérelem vagy más kötelezettségvállalás módosításának,
visszavonásának, vis maior tény bejelentésének, valamint a hasznosító személyébe n
bekövetkező változás bejelentésének .

(2) Az ügyfél által az eljárás során tett (1) bekezdésben foglaltak szerint tett
pontosítás, illetve tett, illetve pótolt nyilatkozat nem min ősül új tény állításának,
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illetve új bizonyítéknak, továbbá azt a támogatási kérelem benyújtásával egyidej ű leg
megtett adatszolgáltatásnak, illetve nyilatkozattételnek kell tekinteni .

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat a folyamatban lev ő közigazgatási, illetv e
bírósági — ide értve a perorvoslati eljárásokat is — eljárásokban is alkalmazni kell "

3. §

A Tv. a következő 69/A §-al egészül ki :

„69/A § (1) A jogszerű földhasználatra vonatkozó szabályok megsértése miatt
jogkövetkezmény csak abban az esetben alkalmazható, h a

a) az eljárás megindítására túligénylés miatt került sor, é s
b) az ügyfél az eljárás során a földhasználati jogosultságát igazoló okirato t

sem nyújtott be .

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat a folyamatban levő közigazgatási, illetve
bírósági — ide értve a perorvoslati eljárásokat is — eljárásokban is alkalmazni kell "

4.§

E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Indokolás

Az 1. §-hoz

A földhasználat jogszerűségének az igazolása a jogosulatlan támogatás —
igénylők kiszűrése miatt indokolt. A fogalom meghatározás alapján a jogszerű
földhasználatot egyrészt a földhivatali bejelentéssel, másrészt egyéb okirattal i s
igazolni lehet . A javaslat a közösségi jogszabályokkal összhangban meghatározza az t
az időpontot, amikor a jogszerű állapotnak fenn kell állnia .

A 2. §-hoz

A javasolt kiegészítés — tartalmilag részben összhangban az Európa i
Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztés i
Alapból, valamint a központi költségvetésb ől finanszírozott egyes támogatások 2013 .
évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2013 . (IV .
8.) VM rendelet l .§ 17 . pontjában foglaltakkal — törvényi szinten kívánja rendezi a
támogatási kérelemhez benyújtható adat-pontosítás, illetve nyilatkozat kiegészíté s
kérdését .
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A 3. §-hoz

A földhasználat jogszerűségével kapcsolatos jogkövetkezmény alkalmazásár a
két feltétel esetén kerülhet sor :

a) az eljárás terület túligénylés miatt induljon ,
b) az eljárás során az ügyfél ne tudja jogosultságát megfelel ő okirattal

bizonyítani .

A többi esetben a földhasználat jogszerűségét vélelmezni kell, hiszen más
személy nem nyújtott be ugyanarra a földterületre támogatási igényt .
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Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Képviselői önálló indítvány

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 6 . cikk (1) bekezdése alapján mellékelten
benyújtjuk „A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseir ől
szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról” szóló törvényjavaslatot

A javaslat indokolással ellátott szövegét mellékeltük .

Budapest, 2013 . április 29 .

Obézán Fbfenc
FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

Örvendi László
FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

yőrffy Balázs
FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség
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Pócs János
FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség
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