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Összegző jelentés

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény

módosításáról szóló törvényjavaslathoz
(T/4481.) benyújtott

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában  –  2019.  március  14-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta a HHSZ 42. §-ában, és 44. § (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A  módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  Bizottság  kormánypárti  tagjainak
javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – az általa támogatott részletes vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot, valamint az általa megfogalmazott módosítást tartalmazó összegző
módosító javaslatot nyújt be.

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2019. március 14-én lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény

módosításáról szóló
T/4481. számú törvényjavaslathoz benyújtott

T/4481/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

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

A dokumentumban használt rövidítés:
Tv.: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/4481/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

6. §

(1) A Tv. 28. § (3) bekezdés a) pont ae) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kérelemre induló eljárásaiban való részvétel
feltétele, hogy az ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezze nyilvántartásba
vételét  az  ügyfél-nyilvántartási  rendszerben.  A  nyilvántartásba  vétel  iránti  kérelemnek  a  (2)
bekezdésben foglalt adatok mellett tartalmaznia kell természetes személy esetén]

„ae)  kiskorú  illetve  cselekvőképtelen  vagy  korlátozottan  cselekvőképes  nagykorú  esetében
törvényes  képviselője  születési  családi-  és  utónevét,  anyja  születési  családi-  és  utónevét,
születési helyét, idejét és lakóhelyét,”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
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Módosítópont: T/4481/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Tv. 28. § (3) bekezdés a) pont aj) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kérelemre induló eljárásaiban való részvétel
feltétele, hogy az ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezze nyilvántartásba
vételét  az  ügyfél-nyilvántartási  rendszerben.  A  nyilvántartásba  vétel  iránti  kérelemnek  a  (2)
bekezdésben foglalt adatok mellett tartalmaznia kell természetes személy esetén]

„aj) a 28/A. § (1a) bekezdésében foglaltak szerinti fizetési számlaszámát és annak devizanemét
– nem magyar  állampolgárságú külföldi  illetőségű magánszemély (a  továbbiakban:  külföldi
természetes személy) esetén külföldi fizetési számlaszám megadása is lehetséges;”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/4481/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (2) bekezdés - Tv. 28/A. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Tv. 28/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  A  28.  §  (3)  bekezdés  a)  pont  aj)  alpontjában  és  b)  pont  bl)  [pontjában]alpontjában
meghatározott  fizetési  számlaszám  bejelentéséhez  az  ügyfél  nevére  szóló  fizetési  számlaszám
létezését igazoló két hónapnál nem régebbi fizetési számlakivonat másolatát vagy két hónapnál nem
régebbi fizetési  számlaszerződés másolatát  vagy a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatónak a
kérelem benyújtási időpontját megelőző két hónapnál nem régebbi nyilatkozatát kell csatolni, amely
tartalmazza az ügyfél azonosításához szükséges adatokat, valamint az ügyfél nevére szóló fizetési
számlaszámot.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/4481/2/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: módosítás
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1.
6. § (1) bekezdés - Tv. 28. § (3) bekezdés a) 
pont ae) alpont

kiskorú, illetve…

2. 7. § (2) bekezdés - Tv. 28/A. § (3) bekezdés … másolatát, vagy…

3. 12. § - Tv. 33/A. § (2) bekezdés
…iratot [papír alapú ]papíralapú 
másolatban …

4. 15. § (2) bekezdés - Tv. 40/B. § (2) bekezdés
…nem [teljes körűen ]teljeskörűen 
tett …

5.
20. § (2) bekezdés - Tv. 52. § (2a) bekezdés g) 
pont

a [jelenlévő]jelen lévő,…

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