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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II.  24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján –  Az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes
törvények  módosításáról szóló  T/15372.  számú törvényjavaslathoz az  alábbi  részletes  vitát
lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Éltv. 17/A. § (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

„17/A. §

(1) Növényvédelmi szaktanácsadási tevékenységet
a) növényvédelmi szolgáltatási  tevékenységként  megbízási,  vállalkozási jogviszony keretében,
vagy
b) munkavállalóként, tagként [a ]az adott vállalkozás részére

az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint, írásbeli szerződés alapján lehet végezni.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) Az Éltv. 18. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:



„  (5b)  A sertés  tartásával  és  szállításával  összefüggő  valamennyi  bejelentési  kötelezettségét  az
állattartó elektronikus úton teljesíti az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felé.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § (1) bekezdés - Éltv. 38/A. § (2) bekezdés b) pont bb) 
alpont
Módosítás jellege: módosítás

17. §

(1) Az Éltv. 38/A. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A FELIR tartalmazza)

„b) az állatok nyilvántartási és állategészségügyi felügyeleti elektronikus rendszerét (DATAVET),
amely magába foglalja

ba) az állattartó helyeket, állatállományokat, a járványügyi egységeket, a kompartmenteket és
az állategészségügyi intézkedések adatait,
bb) a lófélék, szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi, nyúl, méh, hal, akvakultúra termék
nyomonkövetési adatait, beleértve az állattartó helyek közötti állatmozgások adatait, továbbá
az  ebeknek  az  állatok  védelméről  és  kíméletéről  szóló  1998.  évi  XXVIII.  törvény
[értelmében]alapján nyilvántartandó adatait;
bc) a melléktermék nyomonkövetési adatait;
bd) az állatgyógyászati termékek adatait, beleértve azok felhasználási adatait;”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § (3) bekezdés - Éltv. 38/A. § (3a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(3a)  A  tenyésztési  hatóság  az  állattenyésztésről  szóló  1993.  évi  CXIV.  törvény  18.  §  (5)
bekezdésében, a vadászati hatóság a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
szóló 1996. évi LV. törvény 92. § (1) bekezdés a),  c),  g) és h) pontjában, a  növénytermesztési
hatóság  a  növényfajták  állami  elismeréséről,  valamint  a  szaporítóanyagok  előállításáról  és
forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 15. § (7) és (8) bekezdésében meghatározott
nyilvántartásokban,  a  talajvédelmi  hatóság  a  termőföld  védelméről  szóló  2007.  évi  CXXIX.
törvényben, az erdészeti  hatóság az  erdőről,  az  erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló
2009. évi XXXVII. törvény 18. § (1) bekezdésében, [és ]90/E. § (1) és (2) bekezdésében, továbbá
98. §-ában, a mezőgazdasági igazgatási szerv a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának
előmozdításáról  és  a  közlekedésben  felhasznált  energia  üvegházhatású  gázkibocsátásának
csökkentéséről  szóló  2010.  évi  CXVII.  törvényben,  valamint  a  halgazdálkodási  hatóság  a
halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 33. § (1) bekezdésében és 56. §
(9)  bekezdésében  szereplő,  a  38/A.  §  (3)  [bekezdés]bekezdése szerinti  adatokat  a  FELIR-ben
kezeli.”
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Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § (5) bekezdés - Éltv. 38/A. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(8) Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság és a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv
a  (6)  bekezdésben  meghatározott  adatok  biztosításáról  írásban  állapodik  meg[,  amelynek  ].  A
megállapodásnak  ki  kell  terjednie  a  közös  ügyfél  törzsadatok  körének  meghatározására,
működtetéssel kapcsolatos feladatok elvégzésének, valamint a költségek viselésének megosztására.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) Az Éltv. 38/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„  (2) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az ügyfél bejelentése alapján veszi nyilvántartásba az (1)
bekezdés szerinti  adatokat,  és egyidejűleg FELIR azonosítót  állapít  meg a nyilvántartásba vétel
igazolására.  A FELIR azonosító  érvényességének felfüggesztéséről,  visszavonásáról  és a  FELIR
azonosító  törléséről  külön  jogszabály  rendelkezik.  A  FELIR  azonosító  törlését  követően  az
élelmiszerlánc-szereplő adatait az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv élelmiszerlánc-biztonsági célból
10 évig köteles megőrizni. Ezt követően az adatokat a nyilvántartásból törli.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § (2) bekezdés - Éltv. 38/G. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(2)  Élelmiszer-rendész  a  [külön  ]jogszabályban  meghatározott  alkalmassági  feltételeknek
megfelelő, az élelmiszer-rendészek névjegyzékében szereplő személy lehet.”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § (2) bekezdés - Éltv. 76. § (1) bekezdés j) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Éltv. 76. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben)

„j)  állapítsa  meg  az  e  törvény szerinti  FELIR azonosító  beszerzésére  kötelezett  szereplők,  a
létesítmények, tevékenységek FELIR-ben történő nyilvántartásba vételének és engedélyezésének,
valamint  a  FELIR  azonosító  kiadásának, felfüggesztésének,  visszavonásának  és  törlésének
részletes szabályait;”
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Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § - MÁOK tv. 38. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

39. §

A MÁOK tv. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  Praxisengedélyt  kérelemre  annak  az  állategészségügyi  szolgáltatónak  kell  kiadni,  amely
rendelkezik  az  e  törvény végrehajtására  kiadott  rendelet  és  a  Kamara  által  előírt,  a  bejelentett
szakmai  tevékenységéhez  szükséges  felszereléssel,  és  az  állategészségügyi  intézményekre  és
egységekre  vonatkozó  szabályoknak  megfelelő  helyiséggel,  a  tevékenység  folytatásához  az
állategészségügyi  szolgáltató  szakmai  munkáját  irányító, FELIR  azonosítóval  rendelkező
állatorvossal.”

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 42. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

42. §

(1)  Ez  a  törvény a  –  [(2)-(3)  ]a  (2)-(4)  bekezdésben  foglalt  kivétellel  –  a  kihirdetését  követő
nyolcadik napon lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 42. § új (4) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(4) A 7. § (2) bekezdés 2019. január 1-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 4. pont
Módosítás jellege: módosítás

4. [4. ]Az Éltv. Mellékletének 70/A. és 71. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
(E törvény alkalmazásában)
„70/A.  vendéglátó-ipari  létesítmény:  olyan,  a  kereskedelemről  szóló  törvény  szerinti  üzlet,
amelyben a kereskedelemről szóló törvény szerinti vendéglátás keretében vendéglátó-ipari termék
forgalmazása zajlik, beleértve a közétkeztetést végző létesítményeket is;
71.  vendéglátó-ipari  termék:  olyan  étel,  ital  (az  ivóvíz  kivételével),  cukrászati,  hidegkonyhai
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készítmény, beleértve a közétkeztetés keretében előállított ételt is, amelyet elsősorban az előállítás
helyén,  illetve  ideiglenes  árusítóhelyen  vagy  tálalókonyhán  szolgálnak  ki,  valamint  közvetítő
vállalkozás  nélkül,  fogyasztói  kiszerelésben  házhoz  szállítva  értékesítenek  vagy  egyéb
jogszabályban megadott korlátok szerint kiskereskedelmi létesítményen keresztül értékesítenek a
végső fogyasztónak;”

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 13.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszá
m

Érintett törvényhely Korrektúra

1. 2. § - Éltv. 16. § (2a) bekezdés
…a [nyomon követhetőségre ]nyomon-
követhetőségre vonatkozó …

2. 7. § - Éltv. 18. § (5a) bekezdés
…valamint [ENAR bizonylatok ]ENAR-
bizonylatok megrendelésével …

3. 9. § - Éltv. 23. § (6) bekezdés
Az [élelmiszerlánc felügyeleti ]élelmiszerlánc-
felügyeleti szerv …

4.
11. § (2) bekezdés - Éltv. 27. § 
(5b) bekezdés

…a [tanúsító szervezet váltása ]tanúsítószervezet-
váltása miatti …

5. 12. § - Éltv. 29. § h) pont
elrendeli [élelmiszerlánc esemény ]élelmiszerlánc-
esemény esetén …

6. 16. § nyitó szövegrész …(3) [bekezdés]bekezdése a…

7.
16. § - Éltv. 37. § (3) bekezdés j) 
pont

… tevékenységét[;].

8.
20. § (1) bekezdés - Éltv. 38/F. § 
(2) bekezdés b) pont

…helyi [katasztrófa-védelmi]katasztrófavédelmi 
szervekkel…

9. 25. § - Éltv. 47/A. § (1) bekezdés …integrált [több éves ]többéves nemzeti …

10.
26. § (1) bekezdés - Éltv. 47/B. § 
(4a) bekezdés

…díj [bevallásra]bevallására és…

11.
27. § (3) bekezdés - Éltv. 53/A. § 
a) pont

…és a 32.… 
…és [monitoring programok ]
monitoringprogramok tervezését …

12.
27. § (3) bekezdés - Éltv. 53/A. § 
e) pont

…32. § …

13.
29. § (1) bekezdés - Éltv. 71. § (4)
bekezdés d) pont

… címét, székhelyét, telephelyét…
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Sorszá
m

Érintett törvényhely Korrektúra

14.
30. § (3) bekezdés nyitó 
szövegrész

…rendelkezés [lép]lép:

15.
30. § (4) bekezdés nyitó 
szövegrész

…rendelkezés [lép]lép:

16.
30. § (5) bekezdés - Éltv. 76. § (2)
bekezdés 54. pont

… szabályait[,];

17. 31. § - Éltv. 76/C. § …végző [létesítményeknek]létesítménynek a…

18. 34. § (1) bekezdés h) pont
…(2) [bekezdésben]bekezdésében a… 
… szöveg,

19. 34. § (1) bekezdés i) pont …(4) [bekezdésben]bekezdésében a…

20. 34. § (1) bekezdés j) pont

…(5) [bekezdésben]bekezdésében a… 
…„regisztrált [élelmiszerlánc-szereplő” ]
élelmiszerlánc szereplőt” szövegrész … 
…rendelkező [ügyfél”]ügyfelet” szöveg…

21. 35. § b) pont …kiadott” [szövegrész]szövegrészek,

22. 35. § f) pont
…szerinti [tevékenységekre”]tevékenységekre.” 
szövegrész…

23. 35. § h) pont …(6) [bekezdésben]bekezdésében az…

24. 36. § nyitó szövegrész …§-a a következő …

25.
37. § - MÁOK tv. 33. § (3) 
bekezdés

…fenntartású [állat-egészségügyi]állategészségügyi 
kutató… 
…fenntartású [állat-egészségügyi]állategészségügyi 
intézetekben…

26.
40. § - Szakmaközi törvény 7/A. §
(2) bekezdés

…legalább [egy éves ]egyéves időtartamra … 
…felmondással [egy éves ]egyéves felmondási …

27. 1. melléklet 1. pont
…törvény [alkalmazásában)]alkalmazásában:) 
„9/A.…

28. 1. melléklet 2. pont

… lép: [ ](E törvény 
[alkalmazásában)]alkalmazásában:) „39/A.… 
…csoportját [vendéglátó-ipari ]vendéglátó ipari 
termékekkel,… 
… [szociális-]szociális,…

29. 1. melléklet 3. pont
…törvény [alkalmazásában)]alkalmazásában:) 
„40/A.…

30. 1. melléklet 4. pont
…törvény [alkalmazásában)]alkalmazásában:) 
„70/A.…

Indokolás
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1. Jogtechnikai pontosítás.

2. A sertés tartásával  és  szállításával  kapcsolatos  elektronikus  eljárás  megjelenítése az Éltv-ben
kiváltja a sertéstartók papír alapú nyomtatványok kitöltésével és postázásával járó feladatait, ezzel
egyrészt  csökkennek  az  eljáráshoz  kapcsolódó  költségeik,  másrészt  a  szállításhoz  szükséges
adminisztráció  időigénye  minimálisra,  akár  1-2  napnyira  csökken.  Csökken  továbbá  a  hibás
bizonylatok száma, ami a javítás miatti adminisztrációt és költséget, valamint annak időigényét is
minimalizálja. Javul az adatok minősége, amely alapján a sertéstartáshoz kapcsolódó támogatások
igénybevétele  is  nőhet,  illetve  a  támogatási  szerv  felé  történő  adatszolgáltatás  is  gyorsabbá  és
pontosabbá  válik.
Az elektronikus ügyintézés előtérbe helyezése elősegíti a feketegazdaság visszaszorítását is, hiszen
a sertés,  illetve az eladó és a vevő személye  az adatbázisban naprakészen nyilvántartott  adatok
révén egyértelműen és gyorsan beazonosítható. A sertések nyomonkövetése ezáltal könnyebbé válik
a teljes élelmiszerláncban. Az elektronikus eljárás előírása természetesen nem zárja ki azt, hogy az
állattartó  meghatalmazott  képviselő  útján  járjon  el.
Az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások  általános  szabályairól  szóló  2015.  évi
CCXXII.  törvény 9.  §  (3)  bekezdése  szerint  természetes  személy  csak  törvényben  kötelezhető
elektronikus ügyintézésre”. E törvényi előírás miatt fentieket az Éltv.-ben nevesíteni szükséges.

3. Nyelvhelyességi pontosítás.

4. Nyelvhelyességi pontosítás.

5. Nyelvhelyességi pontosítás.

6., 8. Az Éltv. FELIR azonosító érvényességére vonatkozó szabályozását a fokozatosság biztosítása
érdekében  módosítani  szükséges.  Az  azonosító  érvényességének  állapotára  vonatkozó
részletszabályokat külön jogszabályban szabályozni szükséges. Ehhez a felhatalmazó rendelkezést
is pontosítani szükséges.

7. Nyelvhelyességi pontosítás.

9. Nyelvhelyességi pontosítás.

10. Az általánostól eltérő hatálybalépést biztosító rendelkezéshez szükséges kodifikációs pontosító
javaslat. 

11. Jogtechnikai pontosítás.

12. Jogtechnikai pontosítás.

13. Nyelvhelyességi korrekció.
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