
Az Országgyűlés

Mezőgazdasági bizottsága

Iromány száma: T/5238/6.

Benyújtás dátuma: 2019-03-26 11:54

Parlex azonosító: AWNWKPG40001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Font Sándor, Elnök
Tárgyalási szerepkör a HHSZ alapján: Kijelölt bizottság, 32. § (1) bekezdés 
Az ülés időpontja: 2019. 03. 26.

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 törvényjavaslat
(T/5238. 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 – az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2019. 03. 26. 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: Magyar Zoltán (Jobbik), Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)
Módosítópont: T/5238/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Mgtp. 7/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

4. §

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

„7/A. §

(1)  Magyarországon  történő  feldolgozása  esetén  kötelező  írásba  foglalni  a  feldolgozásra
alaptermékként - a termelő által - beszállított”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik), Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)
Módosítópont: T/5238/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Mgtp. 7/A. § (2) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

4. §

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

„(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződésnek a beszállított termékekért fizetendő árat
b)  meghatározott  tényezők  összesítése  alapján  -  ilyen  meghatározott  tényezők  összesítésének
alapja lehet a nettó jelenérték alapú önköltségszámítási modell - számítva

kell tartalmaznia.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/5238/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Mgtp. 7/A. § új (7) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

4. §

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

„(7) Az (1)-(6)  bekezdésben meghatározott  kötelezettségek alól  mentesül  az,  aki  igazolja,  hogy
szeszfőzés  céljából  vásárolja  meg  a  légyümölcs  kategóriába  tartozó  terményeket.  E  bekezdés
vonatkozásában légyümölcs alatt azon termékeket értjük, amelyek minőségileg nem felelnek meg
étkezési céloknak, és ezt a felhasználási célt a felvásárló igazolni tudja.”

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
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