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2013. évi	 törvény
egyes agrártárgyú törvények módosításáró l

I. А szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseir ő l
szóló 2012. évi CXXVIII. törvény módosítása

1. §

(1) А szakmaközi szervezetekrő l és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseirő l szóló 2012 .
évi CXXVIII. törvény 19/A. §-a helyébe а következő rendelkezés lép :

„19/A . §

(1) Mezőgazdasági termel ővel mint eladóval az általa használt mezőgazdasági földterületen
megtermelt mezőgazdasági termény szolgáltatására annak betakarítása el őtt csak

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

b) а Ptk. 6:233. §-a szerinti, а vevő közreműködésével el őállított mezőgazdasági áru
szolgáltatására kötött adásvételi szerz ődés

köthető .

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában eladónak minősül 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 szervezetekrő l és az agrárpiaci szabályo7,is egyes kérdéseiről szóló 2012 .
évi CXXVIII . törvény а következő 19/11 és 19/E . §-sal egészül ki :

,,19/D . §

(1) Mezőgazdasági termelővel mint eladóval saját termelésű mezőgazdasági termény
szolgáltatására annak betakarítása elő tt kötött adásvételi szerződésnek tartalmaznia kel l

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

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

c) rögzített mennyiség szolgáltatására vállalt kötelezettség esetén az elad ó
nyilatkozatát а b) pont szerinti területeken hektáronként megtermelhető szokásos termény
mennyiségrő l,
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d) а szerződés teljesítését akadályozó ellenőrzési körön kívül es ő ok vevő részére
történő bejelentésének és igazolásának részletes feltételeit ,

e) а minőség meghatározásának módját, valamin t

f 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 köteleze ttsége aló l
ha

а) az (1) bekezdés b) pontja szerinti területen az (1) bekezdés c) pontja szerint rögzítet t
mennyiségű mezőgazdasági termény а mezőgazdasági termel ő ellenőrzésén kívüli ok miatt
nem termett meg, amelyrő l а másik szerz ődő felet még а termény betakarítása el ő tt

értesítette, és

b) а mezőgazdasági termel ő az (1) bekezdés b) pontja szerinti területen ellenőrzési
körén kívül eső mezőgazdasági káresemény bekövetkezését а mezőgazdasági termelést érintő
időjárási és más természeti kockázatok kezelésér ő l szóló törvénynek 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 termelő а (2) bekezdésben foglalt okok miatt kieső termény
mennyiséget az általa használt más mezőgazdasági földterületen megtermelt mez őgazdasági
terménnyel pótolja . Ebben az esetben а mezőgazdasági termelő csak akkor mentesül а
szerződésben rögzített mezőgazdasági termény szolgáltatásának köteleze ttsége alól, ha az
ellenőrzési körén kívül eső okot az általa használt összes földterület vonatkozásában а (2)
bekezdés b) pontja szerinti módon bejelentette és igazolta .

19/Е . §

(1) А vevő közreműködésével el őállított mezőgazdasági termény szolgáltatására annak
betakarítása előtt kötött adásvételi szerződés esetében а 19/D. §-ban foglaltakat megfelelően
alkalmazni kell .

(2) А vevő az általa mezőgazdasági termel őtő l, mint eladótól megvásárolt mez őgazdasági
termény harmadik személy javára történ ő tovább értékesítése esetén а harmadik személlye l
szemben csak abban az esetben hivatkozhat а 19/D. § (2) bekezdésen alapuló felelőssége
korlátozására, ha а harmadik személlyel kötött szerződés ezt lehetővé teszi . "

2. А mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési ,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egye s

kérdéseirő l szóló 2007 . évi XVII . törvény módosítása

2 . §

(1) А mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyé b
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseir ő l szóló 2007. évi XVII . törvény 44. §-a а
következő (4)-(7) bekezdéssel egészül ki :
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„(4) Az ügyfelet а kérelmében megjelölt földterületekre nézve jogszerű földhasználónak kel l
tekinteni, amíg annak vonatkorásában kétség nem merül fel, vagy а mezőgazdasági é s
vidékfejlesztési támogatási szerva 46 . §alapján lefolytatott ellenőrzési eljárása alapján
rendelkezésre álló okirat ezt alátámasztja .

(5) Ha az ügyfél földhasználatának jogszer űsége vonatkozásában kétség merül fel, így
különösen ha ugyanarra а földterületre egyidej űleg több ügyfél jelentett be terület alapú
támogatási kérelmet, az érintett ügyfeleket а mezőgazdasági támogatási szerv megfelel ő
határidővel adategyeztetésre hívja fel .

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

(7) Az ügyfél földhasználata jogszerűségét –amennyiben az egyes támogatási jogcímekr e
vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek е ^=61 – а kérelem benyújtásár a
nyitva álló határidő utolsó napja szerinti hatályos állapotot alátámasztó – az (5) bekezdés
szerinti eset alkalmazásában а következő sorrendben –alábbi okiratokkal igazolhatja :

a) földhasználati lap ,

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

c) haszonbérleti szerződés,

d) közös tulajdonban álló, termelési integráció megvalósítása érdekében megkötött
alhaszonbérlettel 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 . ”

(2) А mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyé b
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseir ől szóló 2007. évi XVII. törvény а
következő 87 . §-sal egészül ki :

„87. § E törvény 44. § (4)–(7) bekezdésének az egyes agrártárgyú törvények módosításáról
szóló 2013 . évi . . . törvénnyel megállapított rendelkezéseit először а 2014. évben beadott
egységes kérelmekre induló eljárásokban kell alkalmazni . ”

3. А kis- és középvállalkozásokról, fejl ődésük támogatásáról szóló 2004 . évi =V.
törvény módosításáról

3. §

А kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004 . évi XXXIV. törvény
19. § 5 . pontja helyébe а következő rendelkezés lép :

[Е törvény alkalmazásában : ]
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„5. vállalkozás : az egyéni vállalkozás, а gazdasági társaság, а szövetkezet, а vízi társulat, а
víziközmű társulat, az erdőbirtokossági társulat, továbbá а Szerződés 87. és 88 . cikke

alkalmazásában а támogatások bizonyos fajtáinak а közös piaccal összeegyeztethetőnek
nyilvánításáról szóló 2008 . augusztus 6-i 800/2008 /EK bizottsági rendelet I . mellékletében
meghatározo tt ККУ kritériumoknak megfelel ő mezőgazdasági termeléssel,
halgazdálkodással, mezőgazdasági feldolgozással és forgalmazással, erdőgazdálkodással é s
vadgazdálkodással foglalkozó vállalkozás és természetes személyek ; ”

4. §

(1) Е törvény – а (2) bekezdésben foglalt kivétellel – а kihirdetését követő tizenötödik napon
lép hatályba .

(2) Е törvény 1 . §-a, valamint 5 . §-a 2014. március 15-61 lép hatályba .

5. §

Hatályát veszti а mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok

kezelésérő l szóló 2011 . évi CLXVIII . törvény 21 . § (1)-(2) és (4) bekezdése .
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