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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  A mezőgazdasági  termékpiacok
szervezésének egyes kérdéseiről,  a termelői  és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi
XCVII.  törvény  módosításáról,  valamint  a  Nemzeti  Földügyi  Központ  létrehozásával
összefüggő  egyes  törvénymódosításokról szóló  T/5238.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő. 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 1. §
Módosítás jellege: kiegészítés

1. §

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: NFAtv.) a következő
34/A. §-sal egészül ki:

„34/A. §

A Nemzeti  Földalapkezelő  Szervezet  2019.  július  1-jén  átalakulással  megszűnik.  A Nemzeti
Földalapkezelő Szervezet általános jogutódja az NFK.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

1. §

[A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény]Az NFAtv.

Módosítópont sorszáma: 3.



Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Mgtp. 7/A. § (4) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

4. §

Az Mgtp. 7/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7/A. §

(4) A feldolgozó által az adott évben 200 tonnát meghaladó mennyiségű feldolgozandó gyümölcs
esetében a feldolgozandó gyümölcs legalább 60 százalékának felvásárlására irányuló (1) bekezdés
szerinti szerződésnek”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Mgtp. 7/A. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

4. §

Az Mgtp. 7/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7/A. §

(6) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltak a gazdasági társaság tagja mint beszállító által a gazdasági
társasággal  kötött  szerződésre  nem  vonatkoznak,  ha  teljesülnek  azok  a  feltételek,
[melyeket]amelyeket a Rendelet 168. cikk (5) bekezdése a szövetkezetek esetében előír.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Mgtp. 7/C. §
Módosítás jellege: módosítás

5. §

Az Mgtp. 5. alcíme a következő 7/C. §-sal egészül ki:

„7/C. §

A Magyarország területén cukrot előállító cukorgyártó vállalkozás és a  [cukorrépa termesztők ]
cukorrépa-termesztők érdekképviseletét ellátó szervezet minden gazdasági év december 10. napjáig
megkezdi a Rendelet X. melléklete szerinti termékértékesítési szerződésről szóló tárgyalásokat. A
szerződés  kötelező  tartalmát  az  e  törvény  felhatalmazása  alapján  kiadott  miniszteri  rendelet
határozza meg.”
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Indokolás

1. A Nemzeti Földügyi Központ létrehozásával a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet átalakítás útján
megszűnik, amelynek vonatkozásában az Áht. 11. § (2) bekezdésének alkalmazására kerül sor.
2. Kodifikációs pontosítás az 1. §-ban bevezetett rövidítésre figyelemmel.
3. Indokolt  kivételre  vonatkozó  szabályt  alkotni  a  kis  mennyiségű  gyümölcsöt  feldolgozó
szervezetekre, amelyek vonatkozásában az előzetes szerződéskötés előírása valós piaci hatással nem
jár, ugyanakkor a kötelezettre jelentős adminisztratív terhet hárítana.
4. Nyelvhelyességi pontosítás.
5. Nyelvhelyességi pontosítás.
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