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Bizottsági módosító javaslat

Kövér László úr ,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat
94. § (1) bekezdése és a 102. § (1) bekezdése alapján az „egyes agrártárgyú
törvények módosításáról” szóló T/12959. számú törvényjavaslathoz a
Mezőgazdasági bizottság a következő

bizottsági módosító javaslato t
terjeszti elő :

I. A törvényjavaslat 1 . §-a a következők szerint módosul :

» x . §

(1)A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló
2012. évi CXXVIII . törvény 19/A_ §-a [az alábbiak szerint változik]helyébe	 a
következő rendelkezés lépf, valamint 19/D. §-al és 19/E. §-al egészül ki] :

»x9/A:. §

(1) Mezőgazdasági termelővel mint eladóval az általa használt mez őgazdasági
földterületen megtermelt mezőgazdasági termény szolgáltatására annak betakarítása
előtt csak

a) a Polgári törvénykönyvről szóló 2013 . évi V . [tv.]törvény (a továbbiakban :
Ptk.) 6:232_ §-a szerintit a saját termelésű mezőgazdasági áru
szolgáltatására kötött adásvételi szerződés, valamint

b) a Ptk, 6:233 ._§-a szerinti, a vevő közreműködésével előállított
mezőgazdasági áru szolgáltatására kötött adásvételi szerződés

köthető.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában eladónak min ősül mezőgazdasági termelőként az
a személy, aki az általa használt mezőgazdasági földterületen a szerződés tárgyát
képező mezőgazdasági terményt saját nevében és saját kockázatára termeli meg .

(3) Az (1) bekezdés szerinti szerződések esetében a Ptk. rendelkezéseit az e
törvényben foglalt kiegészítéssel együtt kell alkalmazni .:
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2 A szakmaközi szervezetekről és az a rár • iaci szabás ozás e es kérdéseir ő l szóló
2012.évi CXXVIII . törvény a következő 19/D.és19/E.§-sal egészül ki :

ssx9/D, §

(1) Mezőgazdasági termelővel mint eladóval saját termelés ű mezőgazdasági termény
szolgáltatására annak betakarítása előtt kötött adásvételi szerződésnek tartalmazni a
kell :

a) az eladó nyilatkozatát arról, hogy a szerz ődés teljesítését szolgáló
mezőgazdasági terményt mez őgazdasági termel őként saját nevében és saját
kockázatára termeli ,

b) amely egyedi azonosításra alkalmas módon tartalmazza azon
mezőgazdasági földterületek megjelölését, amelyen megtermelt terménnyel
az eladó a szerződésben foglaltakat teljesíti ,

c) a rögzített mennyiség szolgáltatására vállalt kötelezettség esetén az eladó
nyilatkozatát a b) pont szerinti területeken hektáronként megtermelhet ő
szokásos termény mennyiségről ,

d) a szerződés teljesítését akadályozó ellen őrzési körön kívül eső ok vevő
részére történő bejelentésének és igazolásának részletes feltételeit, tovább á

e) a minőség meghatározásának, valamint [a]
fl a teljesítési és a minőségi vita rendezésének rendjét .

(2) A mezőgazdasági termelő egészben, vagy részben csak abban az esetben mentesü l
a szerződésben rögzített mennyiségű mezőgazdasági termény szolgáltatási
kötelezettsége alól

a) ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti területen az (1) bekezdés c) pontja
szerint rögzített mennyiségű mezőgazdasági termény a mezőgazdasági termelő
ellenőrzésén kívüli ok miatt nem termett meg, és

b) a mezőgazdasági termelő az (1) bekezdés b) pontja szerinti területe n
[bekövetkezett] ellenőrzési körén kívül eső [okot] mezőgazdásági káresemén y
bekövetkezését a mezőgazdasági termelést érint ő időjárási és más természeti
kockázatok kezeléséről szóló törvénynek	 megfelelően az agrárkár-megállapító
szervhez	 történt	 bejelentés	 alapján	 kiállított	 hatósági	 bizonyítvánnya l
jrendelkezéseivel összhangban, de még a termés betakarítása el őtt a
vevőnek bejelentette, és] igazolta .

(3) A (2) bekezdésben foglaltak alkalmazása nem érinti a szerz ődő felek
megállapodását arról, hogy a mezőgazdasági termelő a (2) bekezdésben foglalt[ak
szerinti] okok miatt kies ő termény mennyiséget az általa használt más
mezőgazdasági földterületen megtermelt mez őgazdasági terménnyel pótolja. Ebben
az esetben a mezőgazdasági termelő csak [abban az esetben ]akkor mentesül a
szerződésben rögzített mezőgazdasági termény szolgáltatásának kötelezettsége alól ,
ha az ellenőrzési körén kívül eső okot az általa használt összes földterüle t
vonatkozásában a (2) bekezdés b) pontja szerinti módon bejelentette és igazolta .

[(4) A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara ( a
továbbiakban: NAK) a szerződő felek részére kérelemre) az (x) bekezdé s
d)f) pontok végrehajtását segítő szolgáltatást nyújt.]
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19/E- §

(1) A vevő közreműködésével előállított mezőgazdasági termény szolgáltatására
annak betakarítása előtt kötött adásvételi szerz ődés esetében a 19/D_ §-ban
foglaltakat megfelelően alkalmazni kell .

(2) A vevő az általa mezőgazdasági termelőtől, mint eladótól megvásárolt
mezőgazdasági termény harmadik személy javára történő tovább értékesítése esetén a
harmadik személlyel szemben csak abban az esetben hivatkozhat a 19/D_§ (2)
bekezdésen alapuló felelőssége korlátozására, ha a harmadik személlyel kötött
szerződés ezt lehetővé teszi ."

2. A törvényjavaslat 2 . §-a a következők szerint módosul :

»2• §

(1)A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII .
törvény 44 ._§-a a következő (4)-[(6)](7) bekezdéssel egészül ki :

„(4) [Jogszerű földhasználó az az ügyfél, aki a földterületek
hasznosításával összefüggésben felmerülő költségeket, illetve kockázatot
viseli, és erről nyilatkozik]Az	 ügyfelet a kérelmében megjelölt földterületekr e
nézve jogszerű földhasználónak kell telcinteni,~ amíg annak vonatkozásában lvétség
nem merül fel, va~y a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a 46.§
alapján lefolytatott ellenőrzési eljárása alapján rendelkezésre álló okirat ezt
alátámasztja .

(5) [Amennyiben]Ha	 az ügyfél földhasználatának jogszerűsége vonatkozásában
kétség merül fel, így különösen ha ugyanarra a földterületre egyidej űleg több ügyfél
jelentett be terület alapú támogatási kérelmet, az érintett ügyfeleket a mez őgazdasági
támogatási szerv megfelelő határidővel adategyeztetésre hívja fel .

(6) Az (5) bekezdésben foglaltak szerinti eljárás sikertelensége esetében vagy a (4)
bekezdésben hivatkozott ellenőrzés keretében a mezőgazdasági támogatási szerv
felhívására az ügyfél köteles földhasználata jogszerűségét igazolni .

(7) Az ügyfél földhasználata jogszerűségét	 amennyiben az egyes támogatás i
fogcímekre vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek e dátumról –a
kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napja szerinti hatályos állapotot
alátámasztó – az(5)bekezdés szerint eset alkalmazásában a következ ő sorrend
szerinti – alábbi okiratokkal igazolhatja :

a) földhasználati lapi
b) a családi gazdálkodó ügyfél esetében családi gazdaság alapításáról szól ó
megállapodás ,
c) haszonbérleti szerződést
d) közös tulajdonban álló, termelési integráció megvalósítása érdekébe n
megkötött alhaszonbérlettel vagy önkéntes cserével érintett földrészleteket
használó, továbbá azon ügyfél vonatkozásában, akinek az adott földterületre
fennálló használata a földhasználati nyilvántartásba önhibáján kívüli okból ne m
került bejegyzésre, egyébhasználatot igazolóokirat.Cigazolhatja :
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a) a földhasználati lappal,
b) haszonbérleti szerződéssel,
c) családi gazdaság alapításáról szóló megállapodással, vagy
d) más megfelelő módon.]”

f2) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz é s
egvéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló2007.évi XVII .
törvény a következő 87. §-sal egészül ki :.

87. E törvény 44. § f4i—(7) bekezdésének az egyes agrár tárgyú törvén ek
módosításáról szóló2012.évi. . . törvénnyel megállapított rendelkezéseit el őszöra
2014.évben beadott egységes kérelmekre induló eljárásokban kell alkalmazni ."

3. A törvény-javaslat 3 . §-a a következők szerint módosul :

„3• §

A kis- és középvállalkozásokról, fejl ődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV .
törvény 19._§ [2]5. pontja [az alábbiak szerint változik]helyébe	 a következő
rendelkezés lép :

([19. § ]E törvény alkalmazásában :]

[„2 . egyéni vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzlet i
tevékenysége körében eljáró természetes személy, egyéni cég ;"]

.5.vállalkozás: az egyéni vállalkozás. a gazdasági társaság, a szövetkezet, a víz i
társulat, a víziközmű társulat, az erdőbirtokossági társulat, továbbá a Szerz ődés87.és
88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piacca l
összeegveztethetőnek nyilvánításáról szóló2008.augusztus6-i 800/2008/EK
bizottsá . i rendelet 1 . mellékletében me határozott KKV kritériumoknak me felelő
mezőgazdasági termeléssel, halgazdálkodással, mezőgazdasági feldolgozással és
forgalmazással, erdőgazdálkodással és vadgazdálkodással foglalkozó vállalkozás é s
természetes személyek :"

INDOKOLÁ S

ad 1. Indokolt a „vis maior” igazolási rendszert a meglévő kárenyhítési szabályozásho z
illeszteni, valamint a NAK közreműködését a rá vonatkozó törvényben szabályozni .
ad 2. A törvényjavaslat szerinti cél elérése mellett figyelemmel kell lenni a közösség
pénzügyi érdekeinek védelmére is, így olyan — az ügyfelek adminisztratív terheit
könnyítő — rendszert kell kialakítani, amely főszabályként vélelmezi az ügyfél
nyilatkozatának helyességét, de ha kétség merül fel, és az adategyeztetés nem vezet
megoldásra, akkor a törvényben meghatározott okiratokat kell kötelez ően figyelemb e
venni .
ad 3. Az egyéni vállalkozás helyett a vállalkozás fogalmát indokolt módosítani, hiszen
őstermelő 16 . életévét betöltött személy is, míg egyéni vállalkozó az egyén i
vállalkozásról szóló törvény értelmében csak nagykorú személy lehet .

Budapest, 2013. november 28 .

brváth István
alelnök
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