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Részletes vitát lezáró
bizottsági módosító iavaslat

Kövér László úr,
az Országgyű lés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

A Mezőgazdasági bizottság – az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (H. 24.)
OGY határozat 45 . (5) bekezdése alapján – „Az egyes agrártámogatási tárgyú törvénye k
módosításáról” szóló T/3412 . számú törvényjavaslathoz az alábbi, részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő :

1 . A bizottság a törvényjavaslat 5. §-ának a következő módosítását javasolja :

„5• §

(1) Az Eljárási Törvény 26 . (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(3) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv részére az intézkedések végrehajtása
során a vonatkozó feltételek, illetve kötelezettségek betartásának ellen őrzése, továbbá az
ügyfelek azonosítása céljából adatokat kell átadni :
1.a vámhatóság által kezelt vámadatbázisból,
2. a nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szerv által kezelt importengedély -
nyilvántartásból ,
3. a sző lőültetvény-kataszterbő l,
4.az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerbő l (ENAR),
5.az Országos Erdőállomány Adattárból ,
6. a védett és védelemre tervezett természeti területek nyilvántartásából ,
7.az Országos Támogatási Monitoring Rendszer nyilvántartásából ,
8. a külön jogszabály szerint elismert ökológiai termelést ellen őrző szervezet által vezetett, az
ökológiai gazdálkodással összefügg ő nyilvántartásból ,
9. a vetőmag-nyilvántartási rendszerbő l,
10.a személyek azonosítására a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból ,
11.a cégnyilvántartásból ,
12.az ingatlan-nyilvántartásból,
13.a földhasználati nyilvántartásból ,
14.az Országos Halászati Adattárból,



15.a munkaügyi és munkavédelmi hatóság adatbázisából ,
16.az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését ellen őrző közigazgatási szerv által
kezelt adatbázisból ,
17.az Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó információs rendszerekből ,
18. az adóhatóságtól az adózókra vonatkozó adóazonosító nyilvántartásból, továbbá az
adóhatóság által kezelt gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerér e
(TEAOR' 08), és a kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó adatbázisból, valamint a köztartozá s
miatt végrehajtási eljárás alatt álló személyekre vonatkozó adatbázisból ,
19.a Tenyészet Információs Rendszerb ő l ,
20. a Baromfi Információs Rendszerb ő l ,
21. az Országos Állat-egészségügyi Információs Rendszerb ől ,
22. a hatáskörrel rendelkező hatóság nyilvántartási rendszereiből ,
23. az Országos Nyugdíjbiztosítási F őigazgatóság adattárából az ügyfelek sajátjogú
nyugellátásáról,
24. az egyéni vállalkozók nyilvántartásából ,
25. a vámhatóság által kezelt jövedéki adatbázisból ,
26.a repülőterek üzemeltető irő l, valamint az engedélyköteles vagy bejelentéshez kötött vasút i
szolgáltatás végz ő iről vezetett nyilvántartásból ,
27. a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal által a víziközmű-szolgáltatókró l
vezetett nyilvántartásból ,
28.a rendezett munkaügyi kapcsolati adatokat tartalmazó adatbázisokból ,
29. az építésügyért felelős miniszter által működtetett az építésügyi hatósági engedélyezés i
eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerb ől ,
30.a családi gazdálkodókról vezetett nyilvántartásból ,
31.az Országos Állattenyésztési Adatbázisból ,
32.a Nemzeti Génbank Adatbázisból ,
33.a köznevelés információs rendszerb ő l,
34.az engedélyezett létesítmények nyilvántartási rendszeréb ő l ,
35.az elektronikus közúti áruforgalmi ellenőrző rendszerből ,
36. az országos névjegyzékből . "

(2) Az Eljárási Törvény 26. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki :

„(3a) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a személyiadat- és
lakcímnyilvántartásból a (3) bekezdésben meghatározott feladata ellátása céljából az ügyfél -
nyilvántartási rendszerben nyilvántartott természetes személy ügyfél természete s
személyazonosító adatai, állampolgársága, lakóhelyének címe, elhalálozására vonatkozó adata
igénylésére jogosult, amely adatokat természetes személyazonosító adattal, a lakóhely címével ,
illetve kapcsolati kód[on]	 alkalmazásával igényelheti .”

2. A bizottság a törvényjavaslat 6. §-ának a következő módosítását javasolja:

„6.

„Az Eljárási Törvény 38 . §-a a következő (6a) bekezdéssel [helyébe a következ ő rendelkezé s
lép] egészül ki :

„[(6) A kérelem benyújtására vagy beérkezésére nyitva álló, illetve eljárási cselekményre
meghatározott határidő elmulasztása esetén - kivéve, ha az intézkedésben való részvétel
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részletes feltételeit meghatározó jogszabály ezt kifejezetten lehetővé teszi - igazolásnak
helye nincs . ]

(6a) A (6) bekezdéstő l eltérően azEMVA és az EHA terhére nyújtott támogatások esetébena
kérelem benyújtására vagy beérkezésére nyitva álló, 	 illetve	 eljárási	 cselekményre
meghatározott határidő vagy határnap elmulasztása esetén — a 43/A. § és a 41 . § (6)
bekezdésében foglaltak sérelme nélkül — igazolásnak van helye, amely a közigazgatási hatóság i
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 . évi CXL. törvény 66 .	 (4)
bekezdésétől eltérően 2015 . augusztus 31-ig nyújtható be ."

3. A bizottság a törvényjavaslat 8. §-ának a következő módosítását javasolja :

„Az Eljárási Törvény 41 . §-a a következő (24) bekezdéssel [helyébe a következ ő rendelkezés
lép] egészül ki :

„[(2) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában hiánypótlási felhívás, nyilatkozattételre
való felhívás azonos tárgyban ismételten nem bocsátható ki . ]

(2a) A (2) bekezdéstől eltérően az EMVA és az EHA terhére nyújtott támogatások esetébe n
hiánypótlási vagy nyilatkozattételre való felhívás azonos tárgyban egyszer ismételte n
kibocsátható . E törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben e rendelkezést ől
eltérni nem lehet.”

4 . A bizottság a törvényjavaslat 11. §-ának a következő módosítását javasolja :

„11 . §

„Az Eljárási Törvény 57/A. §-a a következ ő (54) bekezdéssel [helyébe a következő
rendelkezés lép] egészül ki :

„[(5) A fellebbezésben hivatkozott új tényt, új bizonyítékot a döntéshozatal során a
fellebbezés elbírálására jogosult hatóság csak abban az esetben veheti figyelembe, ha a z
ügyfél igazolni tudja, valamint az ügy körülményeiből megállapítható, hogy az ügyfél az
új tényről, az új bizonyítékról az intézkedésben való részvételre vonatkozó kérelm e
benyújtásakor rajta kívül álló okból nem tudott. ]

(5a) Az (5) bekezdést az EMVA és az EHA terhére nyújtott támogatások tekintetében nem kel l
alkalmazni .'

5. A bizottság a törvényjavaslat 13 . (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

„(1) Az Eljárási Törvény 73/A . (1)—(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„(1) A közvetlen támogatási rendszer keretében közösségi jogi aktus felhatalmazása vagy 2015 -
től kezdődően ezen támogatási konstrukciót felváltó nemzeti támogatás alapján egyes ,
jogszabályban meghatározott szerkezetátalakítási intézkedésekben való részvétel feltétele a z
ügyfél [kötelezettségvállalása, hogy a] jogszabályban meghatározottak szerinti [mértékben ]
mértékű élőmunka-ráfordítás[t biztosítson] biztosítását, továbbá az el őírt elismert
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tevékenységből származó árbevételi, képzési és beruházási kötelezettség[ét teljesítse]
teljesítését tartalmazó kötelezettségvállalása."

(2)Az (1) bekezdésben vállalt kötelezettség megszegése esetén az ügyfelet – a (7) bekezdésben
foglaltakra is figyelemmel – a mulasztással arányos, euróban megállapított nem teljesítési
bírsággal kell sújtani . Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az átváltásra a közösségi
forrásból nyújtandó közvetlen támogatásokra vonatkozó szabályokat kell megfelel ően
alkalmazni .

(3)A jogszabályban meghatározott élőmunka-ráfordítás nem vagy hiányos teljesítése esetén[, ]
a bírság mértékének megállapításánál jogszabályban meghatározottak szerint munkaóránkén t
és támogatási évenként legfeljebb 4,5 eurónak, az (1) bekezdésben hivatkozott nemzet i
támogatás esetében pedig legfeljebb 3 eurónak megfelel ő forintösszeg vehető figyelembe .

(4) A jogszabályban meghatározott elismert tevékenységb ől származó árbevétel nem vagy
hiányos teljesítése esetén, a bírság mértékének megállapításánál jogszabályba n
meghatározottak szerint az árbevétel nem teljesített 300 forintos egységértékei esetében
támogatási évenként legfeljebb 4 eurónak, az (1) bekezdésben hivatkozott nemzeti támogatá s
esetében pedig legfeljebb 3 eurónak megfelel ő forintösszeg vehető figyelembe . "

6. A bizottság a törvényjavaslat 13 . § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

„(3) Az Eljárási Törvény 73/A . §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki :

„(10) A (3) bekezdésben foglalt élőmunka:ráfordítás jogszabályban meghatározott feltételek
teljesülése esetén termelési költségeket csökkent ő gépesítéssel legfeljebb 50 százalékkal
mérsékelhető .'

7. A bizottság a törvényjavaslat 14. §-ának a következő módosítását javasolja :

„14 .

Az Eljárási Törvény VIII . Fejezete a következő alcímmel, továbbá 79/B. és 79/C . §-sal egészül
ki :

„Ökológiai jelentőségű területre vonatkozó különös rendelkezések

79/B. § (1) Ökológiai jelentőségű területként vehető figyelembe az e törvény végrehajtásár a
kiadott rendeletben meghatározott, a közvetlen területalapú támogatás vonatkozásában nem
támogatható területen elhelyezkedő, Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot szerint nem
védett tájelem (a továbbiakban: tájelem), amely közvetlenül határos azzal a szántóterülettel ,
amely vonatkozásában az éghajlat és környezet szempontjából el őnyös mezőgazdasági
gyakorlatokra nyújtandó támogatást igényeltek, és a tájelem tulajdonosa vagy vagyonkezel ője
e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott időpontig – a mezőgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szervnél – nem kérte, hogy az adott tájelem ökológiai jelent őségű
területként ne legyen elismerhető .
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(2) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a tárgyév augusztus 31 . napjáig
honlapján közzéteszi az (1) bekezdés alapján figyelembe vehető azon ökológiai jelentőségű
területek helyrajzi számát, amelyeket ökológiai jelent őségű területként ténylegesen
bejelentettek az egységes kérelemben.

(3) A (2) bekezdés szerinti ökológiai jelent őségű területtulajdonosa vagy vagyonkezel ője
kérheti a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervtő l az adott ökológiai jelentőségű
területet bejelentő ügyfél 28 . § (2) bekezdés[e] szerinti adatait .

(4) Az ökológiai jelentőségű területre tekintettel támogatásban részesül ő ügyfél köteles az
ökológiai jelentőségű terület tulajdonosának vagy vagyonkezelőjének erre irányuló felhívása
esetén a támogatás időtartama alatt az adott ökológiai jelentőségű területen
a) elvégezni a parlagfű és más veszélyes gyomok elleni védekezést a jogszabályban
foglaltaknak megfelelően,
b)elszállítani a szilárd hulladékot, és
c)elvégezni a rágcsálók és egyéb állati kártev ők elleni védekezést .

79/C. § (1) Az ingatlan tulajdoni lapján jogi jellegként az állandó legel ő vagy állandó gyep
jelleget fel kell tüntetni . A jogi jelleg feljegyzése érdekében a mez őgazdasági és vidékfejlesztési
támogatási szerv megkeresi az ingatlanügyi hatóságot .

(2) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az állandó legel ők vagy állandó
gyepek kiterjedésének változásairól évente megkereséssel adatot szolgáltat az ingatlanügyi
hatóságnak, az állandó legelő vagy állandó gyep jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásba történő
feljegyzése, illetve törlése céljából .'

8. A bizottság a törvényjavaslatot a 17. §-t követően a következő úi szakasszal iavasolia
kiegészíteni, ennek következtében a törvényjavaslat többi szakaszai értelemszer űen
átszámozódnak :

„18. § Az Eljárási Törvény a következő 88. §-sal egészül ki :

„88. § Az egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015 . évi. . . törvénnyel
fa továbbiakban: 2015 . évi. . . törvény] megállapított 38 . § (6a) bekezdését, 41 . § (2a)
bekezdését, valamint 57/A . § (5a) bekezdését a 2015 . évi. . . törvény hatálybalépéseko r
folyamatban lév ő eljárásokban is alkalmazni kell .”

9. A bizottság a törvényjavaslat 19 . § (3) bekezdésének következő módosítását javasolja :

„19 . §

„(3) Az Mkk. törvény 2 . §-a a következ ő 25 . és 25a. ponttal egészül ki :

(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alkalmazásában .)

„25 . őszi fagy: a kockázatviselés helyén az őszi időszakban a talajszinttől számított két méter
magasságban mért mínusz 2 °C[,] vagy annál alacsonyabb h őmérséklet ;
25a. őszi fagykár: az őszi fagy miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely a
növénykultúrában hozamcsökkenést okoz ;”
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Indokolás

Az I . ponthoz: Technikai szövegpontosítás .

A 2. ponthoz : A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseir ől szóló 2007. évi XVII. törvény (a
továbbiakban : Eljárási Törvény) 38. § (6) bekezdése kimondja, hogy az érintett eljárásokba n
igazolásnak helye nincs, ezáltal jelentősen szűkíti mind az els őfokú, mind a másodfokú hatóság
mozgásterét a kérelmek, illetve fellebbezések elbírálása során .

Az új (6a) bekezdéssel az EMVA és az EHA terhére nyújtott támogatások esetében lehet ővé
válna az igazolási kérelmek befogadása, ezáltal a kizárólag határidőt mulasztó, egyébként a
támogatásokat jogszerűen felhasználó ügyfelek ügyeiben pozitív kimenetel ű döntések
születhetnének .

A 3. ponthoz: A hiánypótlási szabályok szigorúsága sok esetben megnehezíti a tényállá s
tisztázását, amelyre tekintettel az ügyfelekre nézve jellemz ően hátrányos döntések születnek.

Az új (2a) bekezdés az EMVA és az EHA terhére nyújtott támogatások esetében enyhíti a
hiánypótlási szabályokat, így egy nem megfelel ő hiánypótlási választ követően amennyiben a
tényállás további tisztázása indokolttá teszi, lehet ővé teszi az egyszeri ismételt hiánypótoltatást,
vagy ismételt nyilatkozattételre történ ő felszólítást.

A 4. ponthoz: Az Eljárási Törvény 57/A. § (5) bekezdése jelentősen csökkenti a másodfokú
hatóság mozgásterét a fellebbezésben előadottak és a fellebbezéshez csatolt dokumentumok
értékelése során, tekintettel arra, hogy az érintett eljárásokban folyamatban lévő másodfokú
eljárásokban az új tények és bizonyítékok figyelembe vételének lehetősége jelentősen szűk .

A szabály enyhítése lehetőséget ad több, az ügyfelekre nézve pozitív tartalmú dönté s
meghozatalára.

A 5-7. ponthoz: Technikai szövegpontosítás .

A 8. ponthoz: A módosításokhoz átmeneti rendelkezést indokolt csatolni a folyamatban lév ő
eljárások tekintetében, annak érdekében, hogy a módosításokkal minél több ügyfél kérelm e
kaphasson pozitív elbírálást .

A 9. ponthoz: Technikai szövegpontosítás .

Budapest, 2015 . március 10 .
Tisztelettel :
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