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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  Az agrárium versenyképességének
javítása érdekében egyes törvények módosításáról szóló T/18099. számú törvényjavaslathoz az
alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő. 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - 1995. évi LVII. törvény 15/C. § (1) bekezdés l) pont
Módosítás jellege: módosítás

1. §

A vízgazdálkodásról  szóló  1995.  évi  LVII.  törvény  15/C.  §  (1)  bekezdés  l)  pontja  helyébe  a
következő rendelkezés lép:
(Nem kell a vízhasználónak vízkészletjárulékot fizetnie)

„l) az öntözési célú vízhasználat esetében vízjogi engedélyenként az évi [400.000]400 000 m3-t

vagy vízhasználónként az általa öntözött terület után hektáronként az évi  [8.000]4 000 m3-t, a
halgazdálkodási és rizstermelési célú vízhasználat esetében vízjogi engedélyenként  felszínalatti

vizet használók esetében az évi [400.000]400 000 m3-t, [vagy ]felszíni vizet használók esetében

hektáronként az évi [25.000]25 000 m3-t meg nem haladó vízmennyiség után,”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Vtv. 37/A. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3. §

A Vtv. 37/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A hivatásos vadász munkaköri feladatainak  [ellátása]ellátásakor,  illetve  [vadkárelhárító ]a



vadász vadászata során éjjellátó keresőtávcsövet is használhat.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Vtv. 110. §
Módosítás jellege: módosítás

6. §

A Vtv. a következő 110. §-sal egészül ki:

„110. §

(1) A földtulajdonosi közösség  [közös képviselője ]a földtulajdonosi közösség tulajdonában álló
összes  földterület  –  ideértve  a  medret  is  –  tulajdoni  hányada  arányában  számított
szavazattöbbséggel  hozott  [határozata]döntése alapján  a  földtulajdonosi  közösség  közös
képviselője és a vadászatra jogosult – az érintett vadászterület tájegységi vadgazdálkodási tervének
hatálybalépésétől számított hat hónapos jogvesztő határidőn belül – közös kérelemben kérelmezheti
a vadászati hatóságnál a Módtv. hatályba lépése előtt a vadászati hatóság által jóváhagyott, de 2017.
február 28-án le nem járó üzemterv szerint működő vadászterület határának a 17. § (3) bekezdésben
meghatározott határidőig való  változatlan fenntartását[, illetve az üzemterv érvényességének] és
ezen  vadászterület  vonatkozásában a  haszonbérleti  szerződésnek  a  17.  §  (3)  bekezdésben
meghatározott határidőig való meghosszabbítását, [a vadászati hatóságnál kérelmezheti.]valamint
az ezen időszakra vonatkozó üzemterv jóváhagyását.  A határidő elmulasztásával  szemben nincs
helye igazolásnak.

[(2)  A kérelem  az  érintett  terület  tájegységi  vadgazdálkodási  tervének  hatálybalépésétől
számított  hat  hónapos  jogvesztő  határidőn  belül  nyújtható  be  a  vadászati  hatósághoz.  A
kérelemhez mellékelni kell a tájegységi vadgazdálkodási terv alapján elkészített üzemtervet,
az  (1)  bekezdés  szerinti  vadászterület  vadászatra  jogosultjának  hozzájárulását  és  a
haszonbérleti szerződést. A határidő elmulasztásával szemben nincs helye igazolásnak.]

(3) A vadászati hatóság az (1) bekezdés szerinti kérelmet olyan vadászterület esetén, amely az (1)
bekezdésnek  megfelelő  üzemterv  alapján  működő  vadászterülettel  határos,  e  vadászterület
földtulajdonosi  közösség  közös  képviselőjének  és  vadászatra  jogosultjának  az  (1)  bekezdésben
meghatározott célra irányuló kérelme esetén hagyja jóvá.

(4) A vadászati hatóság az [(1)-(3)](1) bekezdésben foglalt kérelmet elutasítja, ha annak tartalma –
különös tekintettel  a  [kérelemmel érintett vadászterület ]földtulajdonosi döntésre, az üzemterv
vagy a haszonbérleti  szerződés rendelkezéseire  – ellentétes  az e  törvényben  [a vadászterületre
vonatkozó, a 8. és ]foglalt vadgazdálkodási előírásokkal vagy veszélyezteti  a  [19. §-ban foglalt
előírásoknak  egyébként  nem  felel  meg]vad  élőhelyét,  illetve  a  vadállománnyal  folytatott
szakszerű és fenntartható vadgazdálkodást.”
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Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

7. §

A Vtv.
a) 16. § (1) bekezdés c) pontjában az „a vadászterület legalább 25%-át” szövegrész helyébe az „a
vadászterület  legalább  25%-át,  vagy  a  vadászterületből  legalább  300  hektárt”,  a
„természetvédelemmel  összefüggő  gazdasági  tevékenység”  szövegrész  helyébe  a
„természetvédelemmel összefüggő tevékenység”,

szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. §
Módosítás jellege: módosítás

8. §

(1) Hatályát veszti a Vtv. 61. § (2) bekezdésében az „öt évre” szövegrész.
[a) 19. § (3) bekezdésében a „– a (4) bekezdésben foglalt eset kivételével –”,
b) 61. § (2) bekezdésében az „öt évre”

szövegrész.]

(2) Hatályát veszti a Vtv.
a) 17. § (1) bekezdés d) pontja,
[b) 19. § (4) bekezdése,]
c) 37/A. §. (3) bekezdése,
d) 71. § (1) bekezdés 24. pontja.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

10. §

A [termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) ]Tfvt. 5. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § - Tfvt. 21. § (3) bekezdés k) pont
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Módosítás jellege: módosítás

13. §

A Tfvt. 21. § (3) bekezdése a következő k)-m) pontokkal egészül ki:
(Nem kell járulékot fizetni, ha az ingatlanügyi hatóság a termőföld más célú hasznosítását)

„k)  -  amennyiben  mezőgazdasági  vízszolgáltatás  céljából  veszik  igénybe  -  mezőgazdasági
vízellátást  szolgáló  saját  célú  vízilétesítmény  létesítése  és  üzemeltetése,[  amennyiben
mezőgazdasági vízszolgáltatás céljából veszik igénybe,]”

(céljából engedélyezi.)

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § - Tfvt. 74. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

15. §

A Tfvt. a következő 74. §-sal egészül ki:

„74. §

(1) E  törvénynek  az  agrárium  versenyképességének  javítása  érdekében  egyes  törvények
módosításáról  szóló  2017.  évi  … törvénnyel  (a  továbbiakban:  Módtv4.)  megállapított  5.  §  (1)
bekezdését, 8/C. §-át, 10. § (2) bekezdés b), f) és g) pontját és 24. § (3a) bekezdését a Módtv4.
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)  E  törvénynek  a  Módtv4.-el  megállapított  21.  §  (3)  bekezdés  m)  pontját  a  Módtv4.
hatálybalépésekor még folyamatban lévő eljárásokban, illetve a 2017. június 23. napját követően
jogerőssé vált végleges más célú hasznosítás engedélyezéséről szóló határozatok alapján még meg
nem fizetett földvédelmi járulék egésze, vagy meg nem fizetett része tekintetében is alkalmazni
kell.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § (1) bekezdés - Evt. 113. § (13) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

16. §

(1) Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a
továbbiakban: Evt.) 113. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) Az e törvény hatálybalépése előtt jóváhagyott körzeti erdőterv alapján az erdészeti hatóság az
erdőgazdálkodó kérelmére induló eljárásban állapítja meg az erdőtervet.”
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Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § (2) bekezdés - Evt. 113. § (17) bekezdés nyitó 
szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Evt. 113. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(17)  Ha  az  e  törvény hatálybalépése  előtt  jóváhagyott  körzeti  erdőterv  lejártáig  az  e  törvény
szerinti  erdőterv  nem  kerül  meghatározásra,  akkor  az  új  erdőterv  [jogerőre
emelkedéséig]véglegessé válásáig”

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § b) pont
Módosítás jellege: módosítás

17. §

Az Evt.
b) 52. § (2) bekezdésben az „erdősítést” szövegrész helyébe az  [„első kivitelt” ]„elsőkivitelt”
szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. §
Módosítás jellege: módosítás

21. §

A mezőgazdasági  termékpiacok  szervezésének  egyes  kérdéseiről,  a  termelői  és  a  szakmaközi
szervezetekről  szóló  2015.  évi  XCVII.  törvény (a  továbbiakban:  Termékpiaci  tv.)  3.  §  [(2)](1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[„(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül a fizetési teljesítésre nem kerül sor,
a fizetésre kötelezett köteles a termék ellenértékét húsz százalék késedelmi kamattal növelt
összegben megfizetni.”]

„  (1) A termelő, a feldolgozó, a felvásárló, valamint a forgalmazó viszonylatában a mezőgazdasági
és élelmiszer-ipari termék ellenértékének kifizetése az áru átvételétől számított harminc napot nem
haladhatja  meg,  amennyiben  a  helyesen  kiállított  számla  a  feldolgozó,  a  felvásárló,  illetve  a
forgalmazó részére az átvételt követő tizenöt napon belül átadásra kerül. Ha a helyesen kiállított
számlát  az  átvételt  követő  tizenöt  napon  túl  bocsátják  rendelkezésére,  a  termék  ellenértékét  a
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helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell kifizetni.”

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § - Termékpiaci tv. 7/B. §
Módosítás jellege: módosítás

22. §

A Termékpiaci tv. 5. alcíme a következő 7/B. §-sal egészül ki:

„7/B. §

A termelő, [által ]a feldolgozó, a [feldolgozónak, illetve]felvásárló, valamint a [forgalmazónak ]
forgalmazó  viszonylatában  értékesített  friss,  illetve  gyorsan  romló  [termék  ]mezőgazdasági  és
élelmiszer-ipari termék vonatkozásában a felek között létrejött írásbeli szerződésben meghatározott
fogyaszthatósági  vagy  minőség  megőrzési  idő  leteltét  követően,  erre  vonatkozó  szerződéses
rendelkezés hiányában a termék birtokba vételét követően minőségi kifogásnak nincs helye.”

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § (2) bekezdés - Termékpiaci tv. 10. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Termékpiaci tv. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a következő (4)
bekezdéssel egészül ki:

„(4) A miniszter irányítása alatt álló, gazdasági elemzésekkel foglalkozó intézet az (1) bekezdés a)
és  b)  [alpontjában]pontjában meghatározott  célok  érdekében,  a  termőföld-hasznosítással
kapcsolatos  egységes  támogatási  kérelmek  adatai  alapján  előállított  rétegzett  mintát  tartalmazó
adatokat ad át a mezőgazdasági igazgatási szerv részére.”

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. §
Módosítás jellege: módosítás

24. §

A Termékpiaci tv. a következő [III/A. fejezettel és ]25/A. §-sal egészül ki:

„[III/A. Fejezet

NEMZETI MINŐSÉGRENDSZEREK]

25/A. §
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(1) A miniszter – a kérelem és valamennyi vonatkozó dokumentum benyújtásától számított – négy
hónapon  belül  dönt  –  az  Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból  (EMVA)  nyújtandó
vidékfejlesztési  támogatásról  és  az  1698/2005/EK  tanácsi  rendelet  hatályon  kívül  helyezéséről
szóló, 2013. december 17-i – 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

a)  16.  cikk  (1)  bekezdés  b)  pontjában  meghatározott  kritériumoknak  megfelelő  nemzeti
minőségrendszer, valamint
b)  16.  cikk  (1)  bekezdés  c)  pontjában  meghatározott  kritériumoknak  megfelelő  önkéntes
mezőgazdasági-termék tanúsítási rendszer

elismeréséről.

(2)  Az  elismerési  eljárás  során  [a  kérelmező  ]legfeljebb  három  alkalommal  [nyújthat  be
hiánypótlást]adható ki hiánypótlási felhívás.

[(3)  A  miniszter  a  műszaki  szabályokra  és  az  információs  társadalom  szolgáltatásaira
vonatkozó  információszolgáltatási  eljárás  megállapításáról  szóló  (EU)  2015/1535  irányelv
szerinti eljárás idejére az elismerési eljárást felfüggeszti.]

(4)  A miniszter  a  [(3)  bekezdés  szerint  ]műszaki  szabályokra  és  az  információs  társadalom
szolgáltatásaira vonatkozó információszolgáltatási  eljárás  megállapításáról szóló (EU) 2015/1535
irányelv szerinti eljárás során beérkező megjegyzést vagy részletes véleményt hiánypótlási felhívás
keretében továbbítja a kérelmező felé.

(5) A miniszter hivatalból dönt az elismerés felfüggesztéséről vagy visszavonásáról.

(6) A nemzeti  minőségrendszer, valamint az önkéntes mezőgazdasági-termék tanúsítási  rendszer
elismerésére,  felfüggesztésére  és  visszavonására  vonatkozó  eljárás  során  a  függő  hatályú
döntésében  nem  kell  rendelkeznie  a  kérelmezett  jog  gyakorlásáról[.  Automatikus
döntéshozatalnak és ], továbbá sommás eljárásnak nincs helye.”

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § (2) bekezdés - Termékpiaci tv. 28. § (1) bekezdés l) 
pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Termékpiaci tv. 28. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)

„l)  a  nemzeti  minőségrendszerek,  valamint  az  önkéntes  mezőgazdasági-termék  tanúsítási
rendszerek elismerésére, felfüggesztésére, visszavonására vonatkozó részletes szabályokat”

(rendeletben állapítsa meg.)

Indokolás
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1. Kodifikációs pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 1.

2. A  javaslat  a  biztonságos  vadászat  érdekében  az  éjjellátó  keresőtávcső  alkalmazásának  a
lehetőségét mind a hivatásos, mind pedig a sportvadász számára kiterjeszti. A javaslat továbbra is
fenntartja  azt  a  korlátozást,  miszerint  vadászati  etikai  megfontolásokból  éjjellátó  képességekkel
rendelkező céltávcső a vadászat során nem alkalmazható. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 2.

3. A  módosítás  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvénnyel  (a
továbbiakban: Ákr.) való összhang megteremtését szolgálja. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 3.

4. A  vadászterület  kiterjedésére  vonatkozó  előírások  összhangjának  megteremtése  érdekében
szükséges módosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 4.

5. A  vadászterület  kiterjedésére  vonatkozó  előírások  összhangjának  megteremtése  érdekében
szükséges módosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 5.

6. Kodifikációs pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 6.

7. Kodifikációs pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 7.

8. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2017. évi
módosításával  2017.  június  23-tól  beiktatásra  került  a  Törvénybe a  kis  teljesítményű erőművek
fogalma és az ezekre vonatkozó egyszerűsített földvédelmi eljárás. A Törvény jelen módosításának
eredményeként a kis teljesítményű naperőművek a végleges más célú hasznosítás engedélyezési
eljárás  során  mentesülnek  földvédelmi  járulék  megfizetése  alól,  tekintettel  arra,  hogy  ezen
beruházások  nem  járnak  a  termőföld  termőrétegének  letermelésével,  és  nem  veszélyeztetik  a
termőföld  termőképességét  sem,  így  a  kis  teljesítményű  naperőművek  elbontását  követően
gazdálkodás  az  érintett  területen  minden  további  beavatkozás  nélkül  folytatható.  Ugyanakkor
indokolatlanul kerülnének hátrányba azok a kiserőművi beruházások, amelyek a rájuk vonatkozó
szabályozás  2017. június 23-i  hatályba lépése óta  kapták meg a végleges  más célú hasznosítás
engedélyezésére vonatkozó jogerős határozatot, ezért indokolt rájuk is kiterjeszteni a földvédelmi
járulék megfizetése alóli mentességet. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 8.

9. Kodifikációs pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 9.

10. Az Ákr. a jogerő helyett bevezeti a döntés véglegességét, a módosítás az ezzel való összhangot
szolgálja. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 10.
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11. Kodifikációs pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 11.

12. A mezőgazdasági  és  élelmiszeripari  termékpálya  egészén  indokolt  biztosítani  a  megfelelő
fizetési fegyelmet. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 12.

13. A mezőgazdasági  és  élelmiszeripari  termékpálya  egészén  indokolt  visszaszorítani  a  késői
minőségi kifogásokat. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 13.

14. Kodifikációs pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 14.

15. Az Ákr-rel való összhang megteremtése érdekében szükséges módosítások. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 15.

16. Kodifikációs pontosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 16.
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