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Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága megvitatta az egyes agrártárgyú

törvények módosításáról szóló, T/12959 . számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá a z

ahhoz benyújtott T/12959/2 . számú bizottsági módosító javaslatot .

А Mezőgazdasági bizottság ülésén а Kormány képviselője tárcaálláspontot

ismertetett .

Megjegyzés : А törvényjavaslat szövegéb ő l elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük . Ha а módosító javaslatban ettő l eltérő jelölési mód szerepel - az
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban а javaslatot ehhez а jelölési módhoz igazítottuk
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel .

Ahol az ajánlás а bizottságok állásfoglalásaként а "nem támogatja" megjegyzést használja, ott а
módosító javaslata jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta .

^101 az ajánlása bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizo ttsága módosító javaslatról nem
foglalt állást .

А nyelvhelyességi javaslatokat – а szavazás megkönnyítése érdekében – а szokásostól eltérő módo n
tesszük közzé az ajánlás végén .

Amennyiben а módosító javaslata törvényjavaslat §-ainak, illetve а §-ok bekezdéseinek számozására ,
vagy а pontok jelölésére is vonatkozik, а javaslat elfogadása esetén ezek értelemszer űen megváltoznak а
törvényjavaslat mindén érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történ ő külön utalás nélkül is .

А határozati házszabályi rendelkezések 145 . § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, а módosító javaslatokra
vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmaz гák .

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást а HHSZ . 94 . §
(3) bekezdésére, ha а benyújtott módosító javaslata módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ár a
vonatkozik, és ezért а módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.

Az ajánlás abban az esetben tartalmazza а fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt
bizottság megállapítja, hogy а módosító javaslat ellentétes а HHSZ. 94 . § (3) bekezdésében foglaltakkal.
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А módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszer ű
dönteni.

Azokat а módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történ ő hivatkozással tesszük közzé.

1 .

	

А Mezőgazdasági bizottság а törvényjavaslat I . §-ának а következő
módosítását javasolja :

1 . § (1) А szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseirő l szóló
2012. évi CXXVIII . tőrvény 19/A_ §-a [az alábbiak szerint változik, valamint 19 /D. §-al és
19/E. §-al egészül ki] helyébeа következő rendelkezés lép :

„19/A_ § (1) Mezőgazdasági termelővel mint eladóval az általa használt
mezőgazdasági földterületen megtermelt mezőgazdasági termény szolgáltatására anna k
betakarítása előtt csak

a) а Polgári törvénykönyvrő l szóló 2013 . évi V. [tv.] törvény (a továbbiakban : Ptk.)
6 :232_ §-a szerinti t а saját termelésű mezőgazdasági áru szolgáltatására kötött adásvétel i
szerződés, valamint

b) а Ptk_ 6:233._§-a szerintit а vevő közreműködésével előállított mezőgazdasági áru
szolgáltatására kötött adásvételi szerződés

köthető .

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

(3) Az (1) bekezdés szerinti szerz ődések esetében а Ptk. rendelkezéseit az е
törvényben foglalt kiegészítéssel együ tt kell alkalmazni . ”

(2)А szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012.
évi CXXVIII .törvényа következő 19/D. és 19 /E. §-sal egészül ki :

,1 9/D, § (1) Mezőgazdasági termelővel mint eladóval saját termelésű mezőgazdasági
termény szolgáltatására annak betakarítása elő tt kötö tt adásvételi szerződésnek tartalmaznia
kell :

a) az eladó nyilatkozatát arról, hogy а szerződés teljesítését szolgáló mezőgazdasági
terményt mezőgazdasági termelőként saját nevében és saját kockázatára termeli ,

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

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



3

d) а szerződés teljesítését akadályozó ellenőrzési körön kívül eső ok vevő részére

történő bejelentésének és igazolásának részletes feltételeit, tovább á

e) аminőség meghatározásának, valamint [a ]

t) а teljesítési és а minőségi vita rendezésének rendjét .

(2) А mezőgazdasági termelő egészben, vagy részben csak abban az esetben mentesül

а szerződésben rögzített mennyiségű mezőgazdasági termény szolgáltatási kötelezettsége alól

a) ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti területen az (1) bekezdés c) pontja szerin t
rögzített mennyiségű mezőgazdasági termény аmezőgazdasági termelő ellenőrzésén kívüli ok
miatt nem termett meg, é s

b) а mezőgazdasági termelő az (1) bekezdés b) pontja szerinti területen

[bekövetkezett] ellenőrzési körén kívül eső [okot] mezőgazdásági	 káresemény

bekövetkezését а mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok
kezeléséről szóló törvénynek [rendelkezéseivel összhangban, de még а termés
betakarítása előtt а vevőnek bejelentette, és] megfelelően az agrárkár-megállapító szervhez
történt bejelentés alapján kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolta.

(3) А (2) bekezdésben foglaltak alkalmazása nem érinti а szerződő felek
megállapodását arról, hogy а mezőgazdasági termel ő а (2) bekezdésben foglalt[ ak szerinti]
okok miatt kieső termény mennyiséget az általa használt más mez őgazdasági földterületen
megtermelt mezőgazdasági terménnyel pótolja. Ebben az esetben а mezőgazdasági termelő
csak [abban az esetben] akkor mentesül а szerződésben rögzített mezőgazdasági termény

szolgáltatásának kötelezettsége alól, ha az ellen őrzési körén kívül eső okot az általa használ t
összes földterület vonatkozásában а (2) bekezdés b) pontja szerinti módon bejelentette é s
igazolta.

[(4) А Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara ( a
továbbiakban: NAK) а szerződő felek részére kérelemre) az (1) bekezdés d)-f) pontok
végrehajtását segít ő szolgáltatást nyújt . ]

19/E. § (1) А vevő közreműködésével előállított mezőgazdasági termény

szolgáltatására annak betakarítása előtt kötött adásvételi szerz ődés esetében а 19/D, §-ban
foglaltakat megfelelően alkalmazni kell .

(2) А vevő az általa mezőgazdasági termelő től, mint eladótól megvásárolt

mezőgazdasági termény harmadik személy javára történő tovább értékesítése esetén а
harmadik személlyel szemben csak abban az esetben hivatkozhat а 19/D, § (2) bekezdésen
alapuló felelőssége korlátozására, ha а harmadik személlyel kötött szerződés ezt lehetővé
teszi ."

Indokolás : Lásd а 1'/12959/2/1 . számú módosító javaslat

indokolását .

А módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

- а Kormány képviselője egyetért
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2.

	

А Mezőgazdasági bizottság а törvényjavaslat 2. §-ának а következő
módosítását javasolja:

2. § (1) А mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyé b
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirő l szóló 2007 . évi XVII . törvény 44 ._§-a а
következő (4)-[(6)](7) bekezdéssel egészül ki :

„(4) [Jogszerű főkihasználó az az ügyfél, aki а földterületek hasznosításáva l
összefüggésben felmerülő költségeket, illetve kockázatot viseli, és erről nyilаtkozik]Az
ügyfeletа kérelmében megielёlt földterületekre nézve jogszerű földhasználónak kel l
tekinteni, amíg annak vonatkozásában kétség nem merül fel, vagy а mezőgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szerva 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 а földterületre egyidejűleg több ügyfél jelentett
be terület alapú támogatási kérelmet, az érintett ügyfeleket а mezőgazdasági támogatási szerv
megfelelő határidővel adategyeztetésre hívja fel .

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

(7) Az ügyfél fóldhasználata jogszerűségét –amennyiben az egyes támogatási
jogcímekre vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznekе dátumról –а kérelem
benyújtására nyitva álló határidő utolsó napja szerinti hatályos állapotot alátámasztó – az (5 )
bekezdés szerint eset alkalmazásábanа következő sorrend szerinti –alábbi okiratokkal
gazolhatja :

а)földhasználati1аp,

b) а családi gazdálkodó üiyfél esetében családi gazdaság alapításáról szól ó
megállapodás ,

c) haszonbérleti szerződés ,

d) közös tulajdonban álló, termelési integráció megvalósítása érdekében megkötöt t
alhaszonbéгlеttеl vagy önkéntes cserével érintett földrészleteket használó, továbbá azo n
ügyfél vonatkozásában, akinek az adott földterületre fennálló használata а földhasználati
nyilvántartásba önhibáján kívüli okból nem került bejegyzésre, egyéb használatot igazol ó
okirat .[igazolhatja :

а ) а földhasználati lappal,

b) haszonbérleti szerződéssel,

c) családi gazdaság alapításáról szóló megállapodással, vagy

d) más megfelelő módon.]”
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(2) А mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007 . évi XVII. törvényа
következő 87 . §-sal egészül ki :

„87. &Е törvény 44 . § (4)–(7) bekezdésének az egyes agrár tárgyú törvények
módosításáról szóló 2013 . évi. . . törvénnyel megállapított rendelkezéseit előszörа 2014 .
évben beadott egységes kérelmekre induló eljárásokban kell alkalmazni .”

Indokolás : Lásd а T/12959/2/2 . számú módosító javaslat

indokolását .

А módosító javаslаtot(tа l) : - az Előterjesztő képviselője egyetért
- а Kormány képviselője egyetért

3.

	

А Mezőgazdasági bizottság а törvényjavaslat 3. §-ának а következő
módosítását javasolja :

3 . § А kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény 19 ._§ [2]5 . pontja [az alábbiak szerint változik] helyébeа következő rendelkezés

lép :

/[19. §] Е törvény alkalmazásában : /

[,,2 . egyéni vállalkozás: а szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége
körében eljáró természetes személy, egyéni cég ;"]

„5 . vállalkozás: az egyéni vállalkozás,а gazdasági társaság,а szövetkezet,а vízi
társulat,а víziközmű társulat, az erdőbirtokossági társulat, továbbáа Szerződés 87. és 88 .
cikke alkalmazásában а támogatások bizonyos fajtáinak а közös piaccal összeegyeztethetőnek

nyilvánításáról szóló 2008 . augusztus 6-i 800/2008/ЕК bizottsági rendelet I . mellékletébe n

meghatározott	 ККУ 	 kritériumoknak	 megfelelő 	 mezőgazdasági	 termeléssel ,

halgazdálkodással, mezőgazdasági feldolgozással és forgalmazással, erdőgazdálkodással és

vadgazdálkodással foglalkozó vállalkozás és természetes személyek ;”

Indokolás : Lásd а T/12959/2/3 . számú módosító javaslat
indokolását .

А módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

- а Kormány képviselője egyetért

Összeállította : az Országgyűlés Hivatalának Kodifikációs Főosztálya

Budapest, 2013 . november 29 .

Font Sándor s.k. ,
а Mezőgazdasági
bizottság elnöke
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