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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  agráriumban  létrehozandó
krízisbiztosítási  rendszer  működéséhez  szükséges  egyes  törvények  módosításáról szóló
T/10308.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító
javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Fbtv. 19/A. §
Módosítás jellege: módosítás

2. §

Az Fbtv. „A mezei őrszolgálat létesítése” című alcíme a következő 19/A. §-sal egészül ki:

„19/A. §

A 17.  §  (2)  [bekezdés]bekezdése szerinti  nyilvántartás  adatait  és  a  21.  §  (3)  bekezdésében
meghatározott adatokat a mezőgazdasági igazgatási szerv az élelmiszerlánc-felügyeleti információs
rendszerben kezeli.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § b) pont
Módosítás jellege: módosítás

4. §

Az Fbtv.
b)  19.  §  (1)  bekezdésében  a  „mértékét  és  megfizetésének  módját”  szövegrész  helyébe  a
„mértékét,  megfizetésének  módját,  valamint  a  kedvezményekre  és  mentességekre  vonatkozó
[előírásait”]előírásokat” szöveg,



lép.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § - Támtv. 38. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

7. §

A Támtv. 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha az e törvény végrehajtására kiadott rendelet vagy pályázati felhívást tartalmazó közlemény
lehetővé teszi, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv irányába kérelmet benyújtani
és adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni személyesen, telefax útján vagy [elektronikus]postai
úton  is  lehet  a  rendeletben  vagy  pályázati  felhívást  tartalmazó  közleményben  foglaltaknak
megfelelően.  Az ügyfél-azonosító  szám megállapítása iránti  kérelem személyesen is,  az  [ügyél-
nyilvántartási]ügyfélnyilvántartási adatok  módosítása  iránti  kérelem  személyesen  és  a
mezőgazdasági  és  vidékfejlesztési  támogatási  szerv  által  rendszeresített  elektronikus
nyomtatványon, elektronikus úton is benyújtható.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § új e) és f) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

10. §

A Támtv.
e) 36. § (3) bekezdésében a „nyolc” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,
f) 38. § (2) bekezdésében a „postai” szövegrész helyébe az „elektronikus” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

12. §

(1)  A mezőgazdasági  termelést  érintő  időjárási  és  más  természeti  kockázatok kezeléséről  szóló
2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkk[ tv.) ].  törvény)  2. §-a a következő 15a.  [és
15b. ]ponttal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 6.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (1) bekezdés - Mkk. törvény 2. § 15b. pont
Módosítás jellege: elhagyás

12. §

(1)  A mezőgazdasági  termelést  érintő  időjárási  és  más  természeti  kockázatok kezeléséről  szóló
2011. évi CLXVIII.  törvény (a továbbiakban: Mkk tv.)  2. §-a a következő 15a.  és 15b. ponttal
egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alkalmazásában:)

„[15b. krízisbiztosítási kompenzáció: a krízisbiztosítási pénzeszköz terhére a mezőgazdasági
krízisbiztosítási rendszerben tag mezőgazdasági termelő részére történő kifizetés;]”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) Az Mkk. törvény 2. §-a a következő 17a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alkalmazásában:)

„17a.  krízisbiztosítási  kompenzáció:  a  krízisbiztosítási  pénzeszköz  terhére  a  mezőgazdasági
krízisbiztosítási rendszerben tag mezőgazdasági termelő részére történő kifizetés;”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § - Mkk. törvény 11. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

14. §

Az Mkk. törvény 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5)  Jogszabály  eltérő  rendelkezése  hiányában  az  e  törvény  szerinti  kockázatközösségben  tag
mezőgazdasági  termelő  a  neki  járó kárenyhítő juttatás  felére  jogosult,  amennyiben az egységes
kérelemben bejelentett  terület  legalább  felére  kiterjedően,  valamint  a  kárenyhítő  juttatás  iránti
kérelem  adatai  alapján  számított  üzemi  szintű  referencia  hozamértékének  legalább  felére
kiterjedően – az adott kárenyhítési évre vonatkozóan – nem köt az adott növénykultúrára jellemző,
e törvény szerinti aszály, belvíz, felhőszakadás, jégeső, mezőgazdasági árvíz, tavaszi fagy, őszi fagy,
téli fagy vagy vihar miatt bekövetkező káreseményre kiterjedő hatályú mezőgazdasági biztosítást.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
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15. §

Az Mkk. törvény 18. § (2a)  [bekezdésének]bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § - Mkk. törvény 18. § (2a) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

15. §

Az Mkk. törvény 18. § (2a) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kockázatkezelési adatbázis adatállományának – egyedi azonosításra alkalmas módon történő –
megismerésére jogosult)

„d)  az  agrárgazdasági  elemzésekkel  foglalkozó  intézmény  statisztikai  és  gazdaságelemzési
feladatai ellátása, valamint a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016.
évi  CLV.  törvény  (a  továbbiakban:  Stt.)  28.  §-ával  összhangban  a  statisztikai  cél  előzetes
[igazolás]igazolása alapján, az ahhoz szükséges mértékben, és”

(céljából.)

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § - Mkk. törvény 19/C. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

16. §

Az Mkk. törvény a következő II/A. Fejezettel egészül ki:

„II/A. Fejezet

A MEZŐGAZDASÁGI KRÍZISBIZTOSÍTÁSI RENDSZER

19/C. §

(3) A krízisbiztosítási rendszerben tag mezőgazdasági termelő krízisbiztosítási hozzájárulást fizet,
amelynek  alapja  a  mezőgazdasági  termelő  által  használt  termőföld területe,  illetve  az  átlagos
állatállomány.”

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § - Mkk. törvény 19/C. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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16. §

Az Mkk. törvény a következő II/A. Fejezettel egészül ki:

„II/A. Fejezet

A MEZŐGAZDASÁGI KRÍZISBIZTOSÍTÁSI RENDSZER

19/C. §

(5)  A meg  nem  fizetett  krízisbiztosítási  hozzájárulás  adók  módjára  behajtandó  köztartozásnak
minősül. A krízisbiztosítási hozzájárulás megfizetésének elmulasztása esetén az eljárási tv. 59., 60.
és 62. [§-aiban]§-ában foglaltakat kell alkalmazni.”

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § - Mkk. törvény 19/D. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

16. §

Az Mkk. törvény a következő II/A. Fejezettel egészül ki:

„II/A. Fejezet

A MEZŐGAZDASÁGI KRÍZISBIZTOSÍTÁSI RENDSZER

19/D. §

(1) A krízisbiztosítási  rendszerben tag mezőgazdasági termelő az e törvényben foglalt  feltételek
teljesítése esetén krízisbiztosítási kompenzációra jogosult, ha

a) az e törvény végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározott jövedelemszámítási módszertan
alapján  megállapított  mezőgazdasági  jövedelme  a  tárgyévben  30%-ot  meghaladó  mértékben
visszaesett a referenciajövedelméhez képest,”

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § - Mkk. törvény 19/D. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

16. §

Az Mkk. törvény a következő II/A. Fejezettel egészül ki:

„II/A. Fejezet

A MEZŐGAZDASÁGI KRÍZISBIZTOSÍTÁSI RENDSZER
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19/D. §

(4) A krízisbiztosítási  kompenzáció összege – amennyiben  [uniós jogszabály ]az Európai  Unió
kötelezően alkalmazandó jogi aktusa másként nem rendelkezik – legfeljebb a jövedelemcsökkenés
69,9%-a.”

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § - Mkk. törvény 19/E. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

16. §

Az Mkk. törvény a következő II/A. Fejezettel egészül ki:

„II/A. Fejezet

A MEZŐGAZDASÁGI KRÍZISBIZTOSÍTÁSI RENDSZER

19/E. §

(4)  Az  (1)  bekezdés  a)  és  b)  pontja  szerinti  pénzforrások  (a  továbbiakban:  a  krízisbiztosítási
rendszer  saját  forrása)  kizárólag  a  krízisbiztosítási  kompenzáció  kifizetésére
[használható]használhatóak fel.”

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § - Mkk. törvény 19/E. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

16. §

Az Mkk. törvény a következő II/A. Fejezettel egészül ki:

„II/A. Fejezet

A MEZŐGAZDASÁGI KRÍZISBIZTOSÍTÁSI RENDSZER

19/E. §

(7) Ha a (4) bekezdésben foglalt arányos csökkentés mértéke eléri vagy meghaladja az  [50 %-
ot]50%-ot,  akkor  jogszabály  alapján  az  összes  tag  mezőgazdasági  termelő,  a  kompenzációra
jogosult  mezőgazdasági  termelők  vagy  meghatározott  összeg  feletti  kompenzációra  jogosult
mezőgazdasági  termelők  részére  pótbefizetés  írható  elő  annak  érdekében,  hogy  az  arányos
csökkentés mértéke mérsékelhető vagy megszüntethető legyen.”
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Indokolás

1. Nyelvhelyességi pontosítás. 
2. Nyelvhelyességi pontosítás. 
3. A kérelmek postai úton történő benyújtási módjára, mint az elektronikus út főszabályához képest
kivételes  módra  az  egyes  jogcímrendeletekben,  illetve  pályázati  felhívásokban  indokolt  eltérést
biztosítani. Nyelvhelyességi pontosítás. 
4. A  kérelmek  benyújtási  módjaként  főszabályként  az  elektronikus  utat  indokolt  megjelölni,
figyelemmel  arra,  hogy mára  a  gyakorlatban  ez  az  alapvető  eljárási  mód.  Az  uniós  szabályok
változása miatt az iratok megőrzési időtartamát nyolc évről tíz évre kell módosítani. 
5-7. Kodifikációs pontosítás. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

8. Értelmezési pontosítás. 
9. Nyelvhelyességi pontosítás. 
10. Nyelvhelyességi pontosítás. 
11. Értelmezési pontosítás. 
12. Nyelvhelyességi pontosítás. 
13. Nyelvhelyességi pontosítás. 
14. Megfogalmazás pontosítása. 
15. Nyelvhelyességi pontosítás. 
16. Nyelvhelyességi pontosítás. 
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