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A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről
szóló 2011. évi CLXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/13472. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot fogalmazott meg.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – a támogatott képviselői módosító javaslatot,
valamint az általa megfogalmazott módosítási javaslatokat magába foglaló, a részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. 02. 27. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Farkas Gergely (Jobbik)
Módosítópont: T/13472/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

1. §

(1)  A mezőgazdasági  termelést  érintő  időjárási  és  más  természeti  kockázatok kezeléséről  szóló
2011.  évi  CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkk. törvény) 2. § 1. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Harangozó Gábor István (MSZP)
Módosítópont: T/13472/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(3) Az Mkk törvény 2. §-a a következő 36-43. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alkalmazásában:)

„  36. jövedelemcsökkenés: a referenciajövedelem és a tárgyévi jövedelem különbsége;
37.  jövedelemstabilizáló  kompenzáció:  a  jövedelemstabilizáló  pénzeszköz  terhére  a
mezőgazdasági  jövedelemstabilizáló  rendszerben  tag  mezőgazdasági  termelő  részére  történő
kifizetés;
38.  mezőgazdasági  jövedelem:  saját  mezőgazdasági  üzemben  végzett  mezőgazdasági
tevékenységből  származó  bevétel  saját  mezőgazdasági  üzemben  végzett  mezőgazdasági
tevékenység során felmerülő költséggel csökkentett része;
39. mezőgazdasági termelő: a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján
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a  mezőgazdasági  termelők  részére  nyújtott  közvetlen  kifizetésekre  vonatkozó  szabályok
megállapításáról,  valamint  a  637/2008/EK  és  a  73/2009/EK  tanácsi  rendelet  hatályon  kívül
helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4.
cikk  (1)  bekezdés  a)  pontjában  és  9.  cikkében  foglaltaknak  megfelelő,  a  mezőgazdasági  és
vidékfejlesztési támogatási szerv által kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél;
40.  mezőgazdasági  termék:  az  Európai  Unió  működéséről  szóló  Szerződés  I.  számú
mellékletében felsorolt,  mezőgazdasági termelő által  előállított  elsődleges termék,  a halászati,
vadászati, erdőgazdálkodási termék kivételével;
41.  mezőgazdasági  tevékenység:  mezőgazdasági  termékek  termelése,  tenyésztése  vagy
termesztése, ideértve a betakarítást, a fejést az állattenyésztést és a mezőgazdasági célból történő
állattartás;
42.  önkéntes  befizetés:  olyan befizetés,  amit  olyan természetes  vagy jogi  személy,  vagy jogi
személyiség nélküli szervezet teljesít az országos jégeső-elhárítási vagy a jövedelemstabilizáló
rendszer részére, aki vagy amely nem minősül közjogi szervezetnek;
43.  referenciajövedelem: a  mezőgazdasági  termelő mezőgazdasági  jövedelemének a tárgyévet
megelőző háromévi  átlaga vagy a tárgyévet  megelőző ötéves időszakból  a legmagasabb és  a
legalacsonyabb érték kihagyásával képzett jövedelmének átlaga.”

T/13472/3/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 4., 5., 6. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően nyelvhelyességi szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Harangozó Gábor István (MSZP)
Módosítópont: T/13472/3/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 11. §
Módosítás jellege: kiegészítés

11. §

Az Mkk törvény a következő II/A. Fejezettel egészül ki:

„  II/A. Fejezet
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A mezőgazdasági jövedelemstabilizáló eszköz

19/B. §

(1)  Az  állam  a  mezőgazdasági  termelők  időjárási  és  más  kockázatok  következtében  kialakuló
jövedelemingadozásának  mérséklésére  és  a  mezőgazdasági  jövedelem  stabilizálására
Jövedelemstabilizációs Alapot működtet.

(2)  A  Jövedelemstabilizációs  Alap  akkreditációjával  kapcsolatos  feladatokat  az  agrár-
vidékfejlesztésért felelős miniszter, mint az eljárási tv. 9. § d) pontja szerinti irányító hatóság látja
el.

19/C. §

(1)  A Jövedelemstabilizációs  Alaphoz  a  mezőgazdasági  termelő  a  csatlakozási  kérelemben  tett
nyilatkozatával, hároméves időtartamra, önkéntesen csatlakozhat tárgyév február 28-ig.

(2)  Amennyiben  a  Jövedelemstabilizációs  Alapban  tag  mezőgazdasági  termelő  meghal,  vagy
jogutód nélkül megszűnik, akkor a Jövedelemstabilizációs Alapban lévő tagsága tárgyév december
31-jével megszűnik.

(3)  A Jövedelemstabilizációs  Alapban tag  mezőgazdasági  termelő  az  e  törvényben foglaltaknak
megfelelően

a) köteles a tárgyévben jövedelemstabilizációs hozzájárulást fizetni,
b) jövedelemstabilizáló kompenzáció igénybevételére szerezhet jogosultságot.

(4) A jövedelemstabilizációs hozzájárulás évenkénti összege az 1. melléklet szerinti mértékegység
figyelembevételével:

a) szántóföldi növénytermesztés után 3.000 Ft/ha,
b) ültetvényen történő gazdálkodás után 8.000 Ft/ha,
c) kertészeti tevékenység után

ca) gombatermesztésre irányuló kertészeti tevékenység után 8.000 Ft/100 m2,
cb) egyéb kertészeti tevékenység után 8.000Ft/ha,

d) fóliás- és üvegházi termesztés után 50.000 Ft/ha,
e) gyepgazdálkodás után 500 Ft/ha,
f) szarvasmarha-, tejelő tehén- és sertéstartás után 500 Ft/db,
g) juh-, kecske-, malactartás után 100 Ft/db,
h) baromfitartás után 1.000 Ft/100 db,
i) egyéb állattartás után 100 Ft/egység.

(5) A jövedelemstabilizációs hozzájárulás tárgyévi összegének alapja
a)  a  (4)  bekezdés  a)-d)  pontja  esetén  a  mezőgazdasági  termelő  által  a  tárgyévi  egységes
kérelmében bejelentett használatában lévő termőföld,
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b) a (4) bekezdés e) pontja esetén a mezőgazdasági termelő által a tárgyévi egységes kérelmében
bejelentett állandó gyepterület,
c) a (4) bekezdése f)-i) pontja esetén az tárgyévet megelőző évi, a hatósági állatorvos által igazolt
éves  átlagos  állatállomány,  amely,  az  e  törvény  végrehajtására  szolgáló  rendeletben
meghatározott részletszabályok alapján kerül megállapításra.

(6)  A  Jövedelemstabilizációs  Alapban  tag  mezőgazdasági  termelő  a  jövedelemstabilizációs
hozzájárulást  tárgyév szeptember 15-ig,  átutalási  megbízással,  a befizető azonosítására alkalmas
módon,  az  ügyfél-azonosító,  valamint  az  adószám  vagy  adóazonosító  jel  megadásával  köteles
megfizetni azzal, hogy határidőben történő befizetésnek kizárólag a jövedelemstabilizáló szervnek
az e törvény végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározott számláján tárgyév szeptember 15-ig
jóváírt összeg tekinthető.

(7)  A  meg  nem  fizetett  jövedelemstabilizációs  hozzájárulás  adók  módjára  behajtandó
köztartozásnak minősül. A jövedelemstabilizációs hozzájárulás megfizetésének elmulasztása esetén
az eljárási tv. 59-62. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

19/D. §

(1) A Jövedelemstabilizációs Alapban tag mezőgazdasági termelő az e törvényben foglalt feltételek
teljesítése esetén jövedelemstabilizáló kompenzációra jogosult, ha:

a)  e  törvény végrehajtásáról  szóló  rendeletben  meghatározott  jövedelemszámítási  módszertan
alapján megállapított mezőgazdasági jövedelme – neki fel nem róható okból – a tárgyévben 30%-
ot meghaladó mértékben visszaesett a referenciajövedeleméhez képest,
b) a jövedelemstabilizáló kompenzációs kérelmét az e törvény végrehajtásáról szóló rendeletben
meghatározott módon és határidőben benyújtotta,
c)  a  jövedelemstabilizációs  hozzájárulást  a  19/C.  §  (6)  bekezdésében  foglaltak  alapján
határidőben és maradéktalanul befizette, és
d)  a  mezőgazdasági  tevékenységből  származó  bevételeit  és  költségeit  a  nem mezőgazdasági
tevékenységből származó bevételektől és költségektől elkülönítetten tartja nyilván.

(2) Az e törvény végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározott jövedelemszámítási módszertan
figyelembe veszi a mezőgazdasági termelő üzemméretének változását.

(3) A mezőgazdasági termelő jövedelemstabilizáló kompenzációra nem vagy csak részben jogosult,
ha a jövedelemcsökkenés

a) mezőgazdasági termelő mezőgazdasági tevékenysége körében felmerülő gondatlanság, illetve
b) a mezőgazdasági támogatás csökkenése

miatt következik be.

(4) A jövedelemstabilizáló kompenzáció összege legfeljebb a jövedelemcsökkenés 69,9%-a.

19/E. §
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(1) A jövedelemstabilizáló kompenzáció kifizetésére a jövedelemstabilizáló pénzeszköz használható
fel, amelynek elemei:

a)  a  Jövedelemstabilizációs  Alapban  tag  mezőgazdasági  termelő  által  megfizetett  összes
jövedelemstabilizációs hozzájárulás tárgyévet követő év május 31-i állománya,
b) önkéntes befizetések, adományok tárgyévet követő év május 31-i állománya,
c) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) a Magyarország
2014-2020  évekre  elfogadott  Vidékfejlesztési  Programja  szerinti  társfinanszírozási  arány
betartásával nyújtott támogatás összege.

(2)  Az  (1)  bekezdés  c)  pontja  szerinti  támogatást  a  jövedelemstabilizáló  szerv  igényli  a
Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságától.

(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontja (a továbbiakban: a Jövedelemstabilizációs Alap saját forrása)
terhére kizárólag jövedelemstabilizáló kompenzáció céljára teljesíthető kifizetés azzal, hogy az e
törvény végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározott esetben előleg fizethető.

(4)  A Jövedelemstabilizációs  Alap  saját  forrása  kizárólag  a  jövedelemstabilizáló  kompenzáció
kifizetésére használható fel.

(5)  Ha  a  jövedelemstabilizáló  pénzeszköz  rendelkezésre  álló  összege  nem  fedezi  a  tárgyévre
vonatkozóan  megállapított  összes  jövedelemstabilizáló  kompenzáció  összegét,  úgy  a
jövedelemstabilizáló  kompenzáció  mértékét  az  adott  évben  valamennyi  jövedelemstabilizáló
kompenzációra jogosult termelőnél arányosan csökkenteni kell.

(6) Az (5) bekezdés szerinti arányos csökkentés esetén a jövedelemstabilizáló kompenzáció összege
nem lehet kevesebb, mint a tárgyévi jövedelemstabilizációs hozzájárulás 120%-a.

(7) A jövedelemstabilizáló pénzeszköz felhasználására vonatkozóan a jövedelemstabilizáló szerv
évenként  egyszer,  az  e  törvény végrehajtásáról  szóló rendeletben meghatározott  határidőn belül
kifizetési tervben (a továbbiakban: kifizetési terv) tesz javaslatot a miniszternek.

19/F. §

(1) A jövedelemstabilizáló szerv eljárására – az e törvényben foglalt eltérésekkel az eljárási tv. I.,
III.,  IV.,  VI.  és VII.  fejezetében foglalt,  a mezőgazdasági  és vidékfejlesztési  támogatási  szervre
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2)  A  jövedelemstabilizáló  szerv  a  mezőgazdasági  termelő  kérelmére  a  jövedelemstabilizáló
kompenzációra való jogosultságról és a jövedelemstabilizáló kompenzáció összegéről

a) a mezőgazdasági termelő által tett nyilatkozatok,
b) a jövedelemstabilizációs hozzájárulás teljesítése,
c) adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés megállapításai;
d) a rendelkezésre álló pénzforrás

alapján dönt.
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(3) A jövedelemstabilizáló szerv (2) bekezdés c) pont szerinti adminisztratív ellenőrzése során az e
törvény  végrehajtásáról  szóló  rendeletben  meghatározottak  szerint  figyelembe  veszi  az
agrárgazdasági elemzésekkel foglalkozó intézmény által meghatározott ellenőrző adatokat.

(4)  Ha  a  jövedelemstabilizáló  kompenzáció  összege  a  19/E.  §  (5)  bekezdése  szerinti  arányos
csökkentés  alkalmazásával  kerül  megállapításra,  úgy  a  kizárólag  ezen  indokkal  csökkentett
mértékben  megállapított  jövedelemstabilizáló  kompenzációról  szóló  döntés  ellen  fellebbezésnek
helye nincs.

19/G. §

(1)  A  mezőgazdasági  termelő  a  referenciajövedelem  meghatározásához  megadja  a  tárgyévet
megelőző évekre vonatkozó

a) mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelemadatait;
b) éves átlagos állatlétszám adatait;
c) használatában lévő földterület adatait (hektár, hasznosítási kód).

(2) Az agrárgazdasági elemzésekkel foglalkozó intézmény statisztikai és gazdaságelemzési feladatai
ellátása céljából jogosult megismerni egyedi azonosításra alkalmas módon a csatlakozási kérelem
adatait, a jövedelemstabilizációs hozzájárulás és a jövedelemstabilizáló kompenzáció összegét.”

T/13472/3/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 4., 5., 6. 

Megjegyzés a HHSZ 42. § b) pontja alapján: 
1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat által módosítani kívánt törvény módosítással nem
érintett részére.
2. A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása valamely
szabályszerű  módosító  javaslat  tartalmával  való  összefüggése  vagy  a  HHSZ  44.  §  (1)
bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően nyelvhelyességi szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Harangozó Gábor István (MSZP)
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Módosítópont: T/13472/3/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(1) Az Mkk. törvény 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) az agrárkár-megállapító szervet,
b) az agrárkár-enyhítési szervet,
c) a mezőgazdasági igazgatási szervet,
d) az agrárgazdasági elemzésekkel foglalkozó intézményt, valamint
e) az országos jégkármegelőző rendszert működtető szervet

rendeletben jelölje ki.”

(2) Az Mkk. törvény 24. § (2) bekezdése a következő n)-t) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy:)

„  n) a mezőgazdasági jövedelemstabilizáló rendszerhez való csatlakozás részletes szabályait,
o)  a  jövedelemstabilizációs  hozzájárulás  megfizetésének  és  az  önkéntes  befizetés  részletes
szabályait
p)  a  mezőgazdasági  jövedelem  és  jövedelemcsökkenés  számításának  módját,  igazolását  és
szabályait,
q)  a  jövedelemstabilizáló  kompenzációs  kérelem  benyújtásának  és  a  jövedelemstabilizáló
kompenzációs megállapításának részletes feltételeit,
r)  a  jövedelemstabilizáló  kompenzáció  kifizetésének  és  kifizetési  tervének  elkészítésére
vonatkozó részletes szabályokat
s)  az agrárgazdasági  elemzésekkel  foglalkozó intézmény által  meghatározott  ellenőrző adatok
körét és azok felhasználásának részletes szabályait
t)  mezőgazdasági  termelő  gondatlansága  illetve  a  mezőgazdasági  támogatás  csökkenése
következtében alkalmazandó jövedelemstabilizáló kompenzáció csökkentésének mértékét”

(rendeletben állapítsa meg.)

T/13472/3/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 4., 5., 6. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Harangozó Gábor István (MSZP)
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Módosítópont: T/13472/3/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 13. §
Módosítás jellege: kiegészítés

13. §

Az Mkk törvény e törvény 1. melléklete szerinti 1. melléklettel egészül ki.

T/13472/3/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 4., 5., 6. 

Megjegyzés a HHSZ 42. § b) pontja alapján: 
1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat által módosítani kívánt törvény módosítással nem
érintett részére.
2. A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása valamely
szabályszerű  módosító  javaslat  tartalmával  való  összefüggése  vagy  a  HHSZ  44.  §  (1)
bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Harangozó Gábor István (MSZP)
Módosítópont: T/13472/3/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 1. melléklet
Módosítás jellege: kiegészítés

1. melléklet a 2017. évi ..... törvényhez

1. Melléklet a 2011. évi CLXVIII. törvényhez

Megfelelési táblázat a mezőgazdasági jövedelemstabilizáló eszközhöz

Tevékenység Termék megnevezése
Egysé
g

Szántóföldi növénytermesztés Közönséges búza és tönköly ha

Durumbúza ha

Rozs ha

Árpa ha
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Zab ha

Szemes kukorica ha

Rizs ha

Egyéb gabonafélék ha

Száraz hüvelyesek ha

Burgonya ha

Cukorrépa ha

Takarmánygyökerek- és káposzták ha

Dohány ha

Komló ha

Gyapot ha

Káposztarepce és réparepce ha

Napraforgó ha

Szója ha

Olajlen ha

Egyéb olajos magvú növények ha

Rostlen ha

Rostkender ha

Egyéb rostnövények ha

Illóolaj-, gyógy- és fűszernövények ha

Egyéb, máshová nem sorolt ipari növények ha

Takarmánynövények, időszaki gyep ha

Takarmánynövények, egyéb zöldtakarmányok összesen ha

Szántóföldi szaporítóanyagok, magvak és palánták ha

Egyéb szántóföldi növények ha

Kertészet

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca ha

Virágok és dísznövények ha

Gomba 100 m²

Fóliás, üvegházi 
növénytermesztés

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - járható takarás 
(üvegház, fóliasátor) alatt

ha

Virágok és dísznövények - járható takarás (üvegház, 
fóliasátor) alatt

ha

Járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatti ültetvények ha

Gyepgazdálkodás
Állandó gyep, legelő és rét külterjes legelőt kivéve ha

Állandó gyep, külterjes legelő ha

Ültetvényes gazdálkodás Gyümölcs ültetvények ha

Bogyós gyümölcsök ha

Héjasok ha
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Citrus ültetvények ha

Minőségi borszőlő ültetvények ha

Egyéb borszőlő ültetvények ha

Csemegeszőlő ültetvények ha

Mazsolaszőlő ültetvények ha

Faiskolák ha

Karácsonyfa ha

Egyéb karácsonyfán kívüli ültetvények ha

Szarvasmarha-, tejelő tehén- és 
sertéstartás

Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha db

Egy és két év közötti szarvasmarha db

Kétéves és idősebb szarvasmarha db

Tejhasznú tehén db

Sertés, tenyészkoca 50 kg felett db

Sertés, egyéb db

Juh-, kecske- és malactartás

Juh, nőivarú tenyészállat (anyajuh) db

Juh, egyéb db

Kecske, nőivarú tenyészállat (anyakecske) db

Kecske, egyéb db

Sertés, malacok 20 kg alatt db

Baromfitartás

Pecsenyecsirke 100 db

Tojótyúk 100 db

Pulyka 100 db

Kacsa 100 db

Liba 100 db

Strucc 100 db

Baromfi, egyéb 100 db

Egyéb állattartás

Nyúl, nőivarú tenyészállat (anyanyúl) db

Méhcsaládok kaptár

Egyéb állat db

T/13472/3/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 4., 5., 6. 

Megjegyzés a HHSZ 42. § b) pontja alapján: 
1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat által módosítani kívánt törvény módosítással nem
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érintett részére.
2. A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása valamely
szabályszerű  módosító  javaslat  tartalmával  való  összefüggése  vagy  a  HHSZ  44.  §  (1)
bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)
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