Iromány száma: T/15987/12.
Benyújtás dátuma: 2021-05-04 16:49
Parlex azonosító: CF2A017U0001

Az Országgyűlés
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Benyújtó: Font Sándor, Elnök
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 Egyes agrártárgyú törvények
módosításáról szóló T/15987. számú törvényjavaslathoz az alábbi részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész
Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. §
Módosítás jellege: módosítás
4. §
Hatályát veszti a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény[ 61/A. § (3) bekezdésének n)
pontja.]
a) 61/A. § (2) bekezdés d) pontja;
b) 61/A. § (3) bekezdés n) pontja.
Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - Fbtv. 30. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
„(6) Felhatalmazást kap az agrárpolitikáért felelős miniszter, hogy a rendészetért felelős
miniszterrel – a közúton a jármű megállításával és ellenőrzésével kapcsolatban a közlekedésért
felelős miniszterrel – egyetértésben[, rendeletben állapítsa meg] a mezőőr és a hegyőr képzési és

vizsgáztatási rendjének, nyilvántartása vezetésének, működésének, szolgálati viszonyának, valamint
szakmai felügyeletének szabályait rendeletben állapítsa meg.”
Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. §
Módosítás jellege: módosítás
9. §
[A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi
CLIX. törvény ]Az Fbtv. 17. § (1) bekezdésében a „mezőgazdasági igazgatási szervnek”
szövegrész helyébe a „Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló
2012. évi CXXVI. törvény 15/C. §-ban meghatározott mezőgazdasági igazgatási szervnek (a
továbbiakban: mezőgazdasági igazgatási szerv)” szöveg lép.
Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
11. §
A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba
hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény (a továbbiakban: Vetőmagtv.) 15. [§ (5) bekezdése
helyébe ]§-a a következő [rendelkezés lép:](5) bekezdéssel egészül ki:
Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
12. §
A Vetőmagtv. 18. §-a a [(3) bekezdést követően a ]következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § - Vetőmagtv. 27. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
„(5) A növénytermesztési hatóság a [hatósági ellenőrzés során a ]szaporítóanyag – e törvény,
valamint e törvény végrehajtására kiadott jogszabályoknak való megfelelőségének [– ]ellenőrzése
érdekében – a hatósági ellenőrzés során próbavásárlást végezhet, ideértve a távértékesítés keretében
távértékesítési szerződés megkötésével az interneten történő vásárlást is.”
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Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás
14. §
A Vetőmagtv.
a) 2. § 29. pontjában a „szállítás más részére bármilyen formában” szövegrész helyébe a „szállítás
(kivéve a feldolgozást vagy csomagolást végző szolgáltató részére történő, nem értékesítési célú
szállítás)” szöveg,
lép.
Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
16. §
(1) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. XVII. törvény (a továbbiakban:
2007. évi XVII. törvény) 28. § (3) bekezdésének a) pontja a következő al) ponttal egészül ki:
[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]
„al) mezőgazdasági őstermelő esetében, ha őstermelők családi gazdaságának képviseltét látja el
a képviselői minőségét,”
Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(2) A 2007. évi XVII. törvény 28. § (3) bekezdésének b) pontja a következő bn) ponttal egészül ki:
[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
nem természetes személy esetén]
„bn) családi mezőgazdasági társaság minőségét,”

3

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § c) pont
Módosítás jellege: módosítás
20. §
A 2007. évi XVII. törvény
c) 28. § (2) bekezdés [bevezető]nyitó szövegrészében az „ügyfél-azonosító számának”
szövegrész helyébe az „ügyfél-azonosítójának” szöveg,
lép.
Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás
21. §
Hatályát veszti a 2007. évi XVII. törvény
a) 57/E. § (1) [bekezdésében]bekezdés c) pontjában,
a „közigazgatási” szövegrész.
Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § (3) bekezdés - Tfvt. 10. § (2a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
„(2a) A (2) bekezdés f) pontja alkalmazásában
a) vízilétesítmény alatt a vízgazdálkodásról szóló törvény,
b) műtárgy, illetve építmény alatt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
törvény[ szerinti építményeket]
szerinti építményeket kell érteni.”
Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § (2) bekezdés - Tfvt. 12. § (2) bekezdés g) pont
Módosítás jellege: módosítás
(A kérelemhez csatolni kell:)
„g) [ha az igénybevevő nem ]a tulajdonos, [vagy]illetve haszonélvezet fennállása esetén a
haszonélvező teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatát, [akkor ]ha az
igénybevevő nem a tulajdonos, [illetve]vagy haszonélvezet fennállása esetén nem a
haszonélvező[ teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatát].”
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Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
34. §
A Tfvt. – a „A földvédelmi eljárás igazgatási szolgáltatási díja” alcímet megelőzően – a következő
[17/D. §-sal és azt megelőzően a következő ]alcímmel egészül ki:
Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. § (2) bekezdés - Tfvt. 21. § (3c) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
„(3c) A (3a) bekezdésben meghatározott járulékmentesség a tulajdonost (haszonélvezőt) – közös
tulajdonban álló földrészlet esetén egy tulajdonostársat – csak egyszer illeti meg. Ezen a címen – 10
éven belül – ismételt járulékmentesség tulajdonosváltozás esetén az új tulajdonost, [illetőleg]illetve
az új haszonélvezőt nem illeti meg, továbbá a földrészlet megosztásával nem nyílik meg ismételten
e címen a járulékmentesség.”
Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. §
Módosítás jellege: módosítás
37. §
A Tfvt. 22. § (8) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a termőföld más célú hasznosításáról szóló engedélynek a 13. § (1) bekezdése alapján az
időbeli hatálya lejárt, vagy az engedély hatályon kívül helyezésére került sor, azonban)
„bb) belterületbe vonás engedélyezése esetén a fekvéshatár-változásnak, beruházási terület,
illetve beruházási célterület céljára történő engedélyezés esetén a művelési ág változásnak az
ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésére nem került sor,”
(a földvédelmi járulékot megfizető személy vagy szervezet a járulék összegének visszafizetését az
engedély hatályának lejárta napját követő 1 éven belül kérheti. A határidő elmulasztása jogvesztő,
annak elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. A kérelmet ahhoz az
ingatlanügyi hatósághoz kell benyújtani, amely az engedélyről szóló határozatot hozta. A
kérelemben meg kell jelölni azt a számlaszámot és az azt vezető pénzintézet megnevezését, ahova
átutalással a kérelmező az összeg megfizetését kéri.)
Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. §
Módosítás jellege: módosítás
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37. §
A Tfvt. 22. § (8) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a termőföld más célú hasznosításáról szóló engedélynek a 13. § (1) bekezdése alapján az
időbeli hatálya lejárt, vagy az engedély hatályon kívül helyezésére került sor, [azonban)]azonban
a termőföld)
„bb) belterületbe vonás engedélyezése esetén a fekvéshatár-változásnak, beruházási terület,
illetve beruházási célterület céljára történő engedélyezés esetén a művelési ág változásnak az
ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésére nem került sor,”
Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 46. § - Tfvt. 51/B. §
Módosítás jellege: módosítás
„(2) A talajvédelmi hatóság törli a nyilvántartásból [törli ]azt a személyt, aki a talajvédelmi
szakértői tevékenység során nem tartja be a talajvédelmi terv készítésére vonatkozó jogszabályi
előírásokat.
(3) A névjegyzékből való törlést követő 3. évben a [szakértő]szakértői tevékenység újra
bejelenthető.”
Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. § - Tfvt. 53. § (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás
„53. §
(1) A talajvédelmi hatóság a talajvédelmi felügyelő útján ellenőrzi:
b) a talajvédelmi terv, valamint egyéb, talajvédelmi előírásokat tartalmazó engedély meglétét,
bejelentés megtörténtét,”
Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. § - Tfvt. 53. § (1) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás
„53. §
(1) A talajvédelmi hatóság a talajvédelmi felügyelő útján ellenőrzi:
d) a termőföld használat [külön ]jogszabályban meghatározott
követelményeinek betartását.”
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Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
49. §
A Tfvt. a „IV. Fejezet A GYÜMÖLCSTERMŐHELYI KATASZTERI ELJÁRÁS, A
GYÜMÖLCSÜLTETVÉNY-TELEPÍTÉS
BEJELENTÉSE,
VALAMINT
A
GYÜMÖLCSÜLTETVÉNY KATASZTERI NYILVÁNTARTÁS” [cím alatt az 58/A. §-t
megelőzően az alábbi ]címet követően a következő alcímmel egészül ki:
Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 50. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
50. §
A Tfvt. az 58/B. §-t követően[, az 59. §-t megelőzően az alábbi ] a következő alcímmel egészül ki:
Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 52. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
52. §
A Tfvt. 61. § (1) [bekezdése ]bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 52. § - Tfvt. 61. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
„(1) A gyümölcsültetvény-kataszter az 59. § (1) bekezdés szerinti gyümölcsültetvények tekintetében
tartalmazza
a
gyümölcsültetvény
telepítési
[bejelentések]bejelentésének,
telepítési
[engedélykérelmek]engedélykérelmnek, a termőre fordulás és a kivágás bejelentésének, illetve
egyéb termelői bejelentések adatait, valamint a helyszíni ellenőrzések során beszerzett adatok
alapján a gyümölcsültetvények – 58/A. § (1) bekezdés a)-d) pont szerinti – azonosító adatait,
valamint a gyümölcsültetvény használójának”
Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 56. §
Módosítás jellege: módosítás
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56. §
A Tfvt.
[a)]1. 2. § 8. pontjában, 21. § (3a) és (3b) bekezdésében a „magánszemély” szövegrész helyébe a
„természetes személy”;
[b)]2. 5. § (6) bekezdésében, 5/A. § (2) bekezdésében, 6. § (11) bekezdésében, 13. § (4)
bekezdésében, 14/A. § (1) bekezdésében és (4) bekezdése a) pontjában, 15/B. § (5)
bekezdésében, 15/C. § (5) bekezdésében, 16. § (11) bekezdés c) pontjában, 16/A. § (5)
bekezdésében, 22. § (4a) és (7) bekezdésében és a 26. § (8) bekezdésében a „jogerős” szövegrész
helyébe a „véglegessé vált”;
[c)]3. 8/B. § (2) bekezdésében a „Ha az (1) bekezdésben meghatározott esetben az ingatlanügyi
hatóság szakhatósági hozzájárulást bocsátott ki, a beruházó” szövegrész helyébe az „Az (1)
bekezdésben meghatározott esetben a beruházó”;
[d)]4. 11. § (3) bekezdés d) pontjában a „kiserőmű” szövegrész helyébe a „kis teljesítményű
erőmű”;
[e)]5. 14. § (6) és (7) bekezdésében az „ellenőrzés” szövegrész helyébe a „szemle”;
[f)]6. 14. § (6) bekezdésében a „helyreállására” szövegrész helyébe a „helyreállítására”;
[g)]7. 14/D. § (5) bekezdésében az „ingatlan ügyi” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi”;
[h)]8. 15. § (3) bekezdésében a „belterületi” szövegrész helyébe a „külterületi”;
[i)]9. 15/B. § (7) bekezdésében a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé
válását”, a „célkitermelőhely” szövegrész helyébe a „cél-kitermelőhely”;
[j)]10. 16. § (4) bekezdésében az „a (5)-(11) bekezdésben” szövegrész helyébe az „az (5)-(12)
bekezdésben”;
[k)]11. 16. § (11) bekezdés a) pontjában az „a (8) bekezdésben” szövegrész helyébe az „a (12)
bekezdésben”;
[l)]12. 17. § (6) bekezdésében a [„célkitermelőhely”]„célkitermelőhelyhez” szövegrész helyébe
a [„cél-kitermelőhely”]„cél-kitermelőhelyhez”;
[m)]13. 26. § (11) bekezdés a) pontjában a „megfizetését, valamint ezeknek az (1) és (2)
bekezdés szerinti továbbutalását igazoló okiratot;” szövegrész helyébe a „megfizetését igazoló
okiratot;”;
[n)]14. 27. § (3) bekezdésében a „kormányrendelet” szövegrész helyébe a „rendelet”;
[o)]15. 51. §-ában az „A 49–50. §-okban” szövegrész helyébe az „A 49–50/A. §-okban”;
[p) 53. § (1) bekezdés b) pontjában az „a talajvédelmi, valamint” szövegrész helyébe az „a
talajvédelmi terv, valamint”;]
[q)]16. 54. §-ban az „a szakhatósági állásfoglalásban előírtak” szövegrész helyébe az „a
szakhatósági állásfoglalásban, és a talajvédelmi tervben előírtak”;
[r)]17. 56. § (1) bekezdés c) pontjában a „bejelentés nélkül folytatott” szövegrész helyébe a
„bejelentés nélkül vagy a bejelentéstől eltérően folytatott”;
[s)]18. 58. § (1) bekezdésében a „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a „véglegessé
válásától”;
[t)]19. 58/B. §-ában a „katasztert” szövegrész helyébe a „gyümölcsültetvény katasztert”
[u)]20. 68. § és 72. §-ában a „jogerőre emelkedett” szövegrész helyébe a „véglegessé vált”;
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[v)]21. 74. § (2) bekezdésében a „jogerőssé” szövegrész helyébe a „véglegessé”;
[w)]22. 1. melléklet 3. pontjában az „amelyben a terület mezőgazdasági termeléssel nem
hasznosítható” szövegrész helyébe „amelyben a terület mezőgazdasági hasznosításra
alkalmatlanná vált”
szöveg lép.
Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 63. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
63. §
A Ptv. az 1. §-t követően a következő „Értelmező rendelkezések” alcímmel egészül ki:
Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 70. § 5. pont
Módosítás jellege: módosítás
70. §
A Ptv.
5. „A pálinka és törkölypálinka oltalma, minősítése” alcím címében az „és törkölypálinka
oltalma,” szövegrész helyébe az „oltalma,” szöveg,
lép.
Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. § - Evt. 14. § (2) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás
„(2) Az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületet
közül a
d) az erdőrészlethez nem csatlakozó területet,
az erdőgazdálkodónak a tulajdonos hozzájárulásával tett bejelentésére kivezeti az Adattárból, ha az
erdőgazdálkodó nyilatkozata alapján a terület erdőgazdálkodási célt már nem szolgál.”
Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 73. § - Evt. 72. § (1b) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
„(1b) Az (1a) bekezdés szerinti erdőfelújítási biztosítékot az erdészeti hatóság a tevékenység
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elvégzésének [bejelentése után]bejelentését követő 15 napon belül elvégzett műszaki átvétele után
45 napon belül felszabadítja.”
Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 74. § - Evt. 97. § (2) bekezdés záró szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
[az a)–d) pont a továbbiakban együtt: alkalmazott szakirányító].”
Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 78. §
Módosítás jellege: kiegészítés
78. §
Az NFAtv. 35. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az 21. § (6) bekezdése nem alkalmazható az e törvény hatálybalépésekor fennálló
haszonbérleti szerződés meghosszabbítása, valamint a haszonbérleti jogviszony helyébe lépő
mintagazdasági földhasználati szerződés megkötése során.”
Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 78. §
Módosítás jellege: módosítás
78. §
Az NFAtv.[ 6. § f) pontjában a „Tanács” szövegrész helyébe a „Birtokpolitikai Tanács (a
Továbbiakban: Tanács)” szöveg lép.]
a) 6. § f) pontjában a „Tanács” szövegrész helyébe a „Birtokpolitikai Tanács (a továbbiakban:
Tanács)”,
b) 48. § a) pontjában a „36. §-a” szövegrész helyébe a „35. § (2) bekezdése, 36. §-a”
szöveg lép.
Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 85. §
Módosítás jellege: módosítás
85. §
A 2011. évi CLXVIII. törvény
a) 2. § 17. pontjában a „feltüntetett” szövegrész helyébe a „bejelentett” szöveg,
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b) 7. § (5) bekezdésében a „július 15-ig” szövegrész helyébe a „július 31-éig” szöveg,
c) 10. § (1) bekezdés a) pontjában [szereplő]a „3000” szövegrész helyébe a „4500” szöveg,
d) 10. § (1) bekezdés b) pontjában [szereplő]a „3000” szövegrész helyébe a „4500” szöveg,
e) 10. § (1) bekezdés c) pontjában [szereplő]az „1000” szövegrész helyébe az „1500” szöveg,
f) 13. § (3) bekezdésében az „érdemi vizsgálat nélkül elutasítja” szövegrész helyébe a
„visszautasítja” szöveg,
g) 15. § (1) bekezdés c) pontjában a „döntés” szövegrész helyébe a „végleges döntés” szöveg,
h) 19/C. § (1) bekezdésében a „hároméves időtartamra” szövegrész helyébe a „legalább
hároméves időtartamra” szöveg
lép.
Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 86. § - 2012. évi XLVI. törvény 23. § (1) bekezdés i) pont
Módosítás jellege: módosítás
(Ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenységek az egységes ingatlan-nyilvántartás
tartalmának változását eredményező földmérési munkák. Ezek különösen:)
„i) a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló törvény, illetve a földeken fennálló osztatlan
közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlannyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 15. alcíme szerinti közös tulajdon
megszüntetésével kapcsolatos földmérési munkák.”
Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 87. §
Módosítás jellege: kiegészítés
87. §
A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló
2012. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: MÁOKtv.) a következő 54. §-sal egészül ki:
„54. §
A 36. § (2) bekezdése szerinti 5 éves szakmai gyakorlatra vonatkozó rendelkezést 2017., 2018.,
2019., 2020. és 2021. évben állatorvosi diplomát szerzett állatorvos vonatkozásában a diploma
megszerzésének évét követő hatodik év első napjától kell alkalmazni.”
Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 87. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
87. §
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A [Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről
szóló 2012. évi CXXVII. törvény ]MÁOKtv.a következő 56. §-sal egészül ki:
Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 94. § (2) bekezdés - Fétv. 68/E. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
„(6) Ha az adott időszak bevétele [bevételek ]nem fedezi az adott időszak költségeit, akkor a
különbözetet a tulajdonos biztosítja az erdőkezelő számára. A felek erre vonatkozó megállapodása
alapján a tárgyidőszakot követő időszakban felmerülő költségek fedezetét a tulajdonos úgy is
biztosíthatja az erdőkezelő számára, hogy az erdőkezelő az (5) bekezdésben foglalt kifizetés során a
felmerülő költségek fedezetéül szolgáló összeget visszatartja.”
Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 95. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
95. §
(1) A Fétv. 71. § (3) bekezdés b) pontjának ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A használati megosztáshoz való hozzájárulást megadottnak kell tekinteni az olyan tulajdonostárs
esetében, akinek a részére a használati megosztásról szóló ajánlat vagy a tervezett megállapodás
közlése[ ]meghiúsul, mert a postai küldemény]
„ba) azzal a jelzéssel érkezik vissza, hogy „nem kereste” vagy a címzett tulajdonostárs
„elköltözött”, „ismeretlen”, illetve „elköltözött” vagy”
Módosítópont sorszáma: 39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 98. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
98. §
A Fétv. XVIII. Fejezete a következő 110/E. §-sal egészül ki:
Módosítópont sorszáma: 40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 98. § - Fétv. 110/E. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
„(3) A nem állami tulajdonú gazdálkodó szervezet az adatfeldolgozói feladatok elvégzése során
köteles:
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g) a [2016/679/EU ]természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet
(általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) 30. cikk (2) bekezdése alapján
nyilvántartást vezetni az adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenységének minden
kategóriájáról;
h) az adatfeldolgozói műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy azok a GDPR, [a ]az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv)., valamint az adatkezelésre vonatkozó ágazati jogszabályok alkalmazásával
biztosítsák az érintettek magánszférájának megfelelő védelmét.”
Módosítópont sorszáma: 41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 98. § - Fétv. 110/E. § (4) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás
„(4) A nem állami tulajdonú gazdálkodó szervezet az adatfeldolgozói feladatok elvégzése során
felelős:
c) azért, hogy a személyes adatok feldolgozásának megkezdése előtt figyelembe vette az
adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen, vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből,
megváltoztatásából, jogosulatlannyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférésből erednek, és intézkedéseket tett ennek elkerülése érdekében;”
Módosítópont sorszáma: 42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 100. §
Módosítás jellege: módosítás
100. §
(1) A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi
szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Termékpiaci tv.) 7/A. § (1)
bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Magyarországon történő feldolgozása esetén kötelező írásba foglalni a feldolgozásra
alaptermékként beszállított)
„a) meggy,”
(értékesítésére irányuló szerződést.)
(2) A Termékpiaci tv. 7/A. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Magyarországon történő feldolgozása esetén kötelező írásba foglalni
alaptermékként beszállított)
„c) torma”
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a feldolgozásra

(értékesítésére irányuló szerződést.)
(3) A Termékpiaci tv. 7/A. § (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A feldolgozó által az adott évben feldolgozandó gyümölcs legalább 60 százalékának felvásárlására
irányuló (1) bekezdés szerinti szerződésnek)
„c) torma esetében az adott év augusztus 1. napjáig”
(hatályba kell lépnie.)
(4) A Termékpiaci tv. 7/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Nem kell alkalmazni a (4) bekezdés c) pontjában foglaltakat, ha a tormát közvetlenül a
fogyasztónak, vagy nagybani piacon értékesítik.”
Módosítópont sorszáma: 43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 101. § - Termékpiaci tv. 26. § (2) bekezdés a) pont ac)
alpont
Módosítás jellege: módosítás
„(2) Az Agrárkamara a szaktanácsadókról névjegyzéket vezet, amely tartalmazza
a) természetes személy esetében
ac) a [végzettséget]végzettségének igazolását,”
Módosítópont sorszáma: 44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 101. § - Termékpiaci tv. 26. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
„(5) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
törvény alapján folytatott ellenőrzés során feltárt szabálytalanság esetén az Agrárkamara nem szab
ki bírságot.”
Módosítópont sorszáma: 45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 102. §
Módosítás jellege: módosítás
102. §
A Termékpiaci tv.[ 28. § (2) bekezdésének a „szaktanácsadók képzésére vonatkozó
szabályokat” szövegrészének helyébe a „szaktanácsadók képzésére, értékelésére vonatkozó
szabályokat” szöveg lép.]
a) 7/A. § (7) bekezdésében a „(4) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(4) bekezdés a), illetve b)
pontjában”,
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b) 28. § (1) bekezdésének n) pontjában az „a meggy és az alma” szövegrész helyébe az „a meggy,
az alma és a torma”,
c) 28. § (2) bekezdésében a „szaktanácsadók képzésére vonatkozó szabályokat” szövegrész
helyébe a „szaktanácsadók képzésére, értékelésére vonatkozó szabályokat”
szöveg lép.
Módosítópont sorszáma: 46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 104. §
Módosítás jellege: módosítás
104. §
[Az ]Hatályát veszti az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
és a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről
szóló 2012. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló 2020. évi LIII. törvény [48. §-a a következő
szöveggel lép hatályba:]53. § (3) bekezdésének „,a 48. §” szövegrésze.
[„48. §
A Máoktv. a következő 54. §-sal egészül ki:
54. §
A 36. § (2) bekezdése szerinti 5 éves szakmai gyakorlatra vonatkozó rendelkezést 2017., 2018.,
2019., 2020. és 2021. évben állatorvosi diplomát szerzett állatorvos vonatkozásában a diploma
megszerzésének évét követő hatodik év első napjától kell alkalmazni.””]
Módosítópont sorszáma: 47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 105. § (2) bekezdés - Foktftv. 4. § (3a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
„(3a) A kérelmet függőben kell tartani, ha a kérelemmel érintett földrészlet tekintetében az
ingatlanügyi hatóság vizsgálati záradékolási eljárása folyamatban van, vagy ha az ingatlanügyi
hatóság a térképi adatbázist érintő előzetes változást már nyilvántartásba vette és [a 8/2018. (VI.
29.) AM rendelet 50. § (1) bekezdés szerint ]hatályos záradékkal látta el. A kérelem függőben
tartása esetén a változási vázrajz újrazáradékolása a kisajátítás kivételével nem végezhető el. Ha a
záradék érvényessége lejár, a vázrajzot törölni kell az előzetes nyilvántartásból és a folyamatban
lévő megosztás tényének feljegyzése iránti eljárást kell lefolytatni.”
Módosítópont sorszáma: 48.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 107. §
Módosítás jellege: kiegészítés
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107. §
A Foktftv. a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. §
Erdőnek minősülő ingatlan esetében a 6. § (6) bekezdésének alkalmazása során figyelembe kell
venni a földön található faállomány fatérfogatát is.”
Módosítópont sorszáma: 49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 107. §
Módosítás jellege: módosítás
107. §
A Foktftv. a következő [6/A]6/B. §-sal egészül ki:
[„6/A. §
Az egyezségi okiratnak az Inytv. 32. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat csak az
egyezségben részt vevő tulajdonostársak esetében kell tartalmaznia. Az egyezségben részt nem
vevő, valamint az 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti tulajdonostársak esetében az egyezségnek a
tulajdonostársak tulajdoni lapon szereplő adatait kell tartalmaznia.”]
„6/B. §
Az egyezségi okiratnak az Inytv. 32. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat csak az
egyezségben részt vevő tulajdonostársak esetében kell tartalmaznia. Az egyezségben részt nem
vevő, valamint az 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti tulajdonostársak esetében az egyezségnek a
tulajdonostársak tulajdoni lapon szereplő adatait kell tartalmaznia.”
Módosítópont sorszáma: 50.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 110. § (1) bekezdés - Foktftv. 12. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
„(4) Az (1) bekezdés szerinti esetben a területi minimumot el nem érő tulajdoni hányaddal
rendelkező tulajdonostárs részére a bekebelező tulajdonostársnak ellenértékként legalább az
ingatlan – e törvény végrehajtására kiadott rendelet szerinti értékbecslési ajánlatban megállapított –
értékének megfelelő összeget kell megfizetnie. Ha a bekebelező tulajdonostárs nem ért egyet az
értékbecslési ajánlatban foglalt összeggel, vagy a területi minimumot el nem érő tulajdoni
hányaddal rendelkező tulajdonostárs nem ért egyet a bekebelező tulajdonostárs által az értékbecslési
ajánlat figyelembevételével ajánlott összeggel, úgy igazságügyi szakértővel új értékbecslési
szakvéleményt készíttethet. Az új értékbecslési szakvélemény elkészítésének költségeit a
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bekebelező tulajdonostárs abban az esetben viseli, ha annak elkészíttetését ő kezdeményezte, vagy
ha az új értékbecslési szakvéleményben foglalt összeg legalább 20%-kal meghaladja a bekebelező
tulajdonostárs által ajánlott összeget. Ha az új értékbecslési szakvéleményben foglalt összeg
meghaladja a bekebelező tulajdonostárs által ajánlott összeget, a bekebelező tulajdonostársnak
ellenértékként legalább az új értékbecslési szakvéleményben meghatározott összeget kell
megfizetnie. Ha az új értékbecslési szakvéleményben foglalt összeg kevesebb, mint a bekebelező
tulajdonostárs által ajánlott összeg, a bekebelező tulajdonostársnak ellenértékként legalább az új
értékbecslési szakvéleményben meghatározott összeget kell megfizetnie. Ha több új értékbecslési
szakvélemény készült, azt kell figyelembe venni, amelyben a legmagasabb összeg szerepel.”
Módosítópont sorszáma: 51.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 110. § (2) bekezdés - Foktftv. 12. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
„(7) Az e § szerinti bekebelezés útján történő tulajdonszerzéssel érintett tulajdoni illetőségeket a
megosztást követően létrejövő ingatlan tulajdoni lapján – a tulajdonszerző [eltérő ]erre irányuló
kérelme [hiányában]esetén – külön kell nyilvántartani.”
Módosítópont sorszáma: 52.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 113. §
Módosítás jellege: módosítás
(2) A Foktftv. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha több tulajdonostárs is jelzi a szándékát a bekebelezésre, akkor az ingatlant az a
tulajdonostárs veheti tulajdonba, aki a (4) bekezdésben szereplő összeghez képest a legmagasabb
ellenérték megfizetését vállalja.”
[(2) A Foktftv. 16. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) E § alkalmazásában az ingatlant használó tulajdonostárs alatt – ellenkező bizonyításáig
– azt a tulajdonostársat kell érteni, aki a földhasználati nyilvántartás vagy az erdőgazdálkodói
nyilvántartás alapján használja a földet, ideértve a tulajdonosi használatot is.”]
Módosítópont sorszáma: 53.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 113. § (1) bekezdés - Foktftv. 16. § (2a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
„(2a) A tulajdonostársaknak a bekebelezést kezdeményező tulajdonostárs általi értesítésére az 5. §ban foglaltakat [megfelelően]kell alkalmazni[ kell].”
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Módosítópont sorszáma: 54.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 113. § (3) bekezdés - Foktftv. 16. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
„(4) A többi tulajdonostárs részére a bekebelező tulajdonostársnak ellenértékként legalább az
ingatlan – e törvény végrehajtására kiadott rendelet szerinti értékbecslési ajánlatban megállapított –
értékének megfelelő összeget kell megfizetnie. Ha a bekebelező tulajdonostárs nem ért egyet az
értékbecslési ajánlatban foglalt összeggel, vagy a többi tulajdonostárs nem ért egyet a bekebelező
tulajdonostárs által az értékbecslési ajánlat figyelembevételével ajánlott összeggel, úgy igazságügyi
szakértővel új értékbecslési szakvéleményt készíttethet. Az új értékbecslési szakvélemény
elkészítésének költségeit a bekebelező tulajdonostárs abban az esetben viseli, ha annak
elkészíttetését ő kezdeményezte, vagy ha az új értékbecslési szakvéleményben foglalt összeg
legalább 20%-kal meghaladja a bekebelező tulajdonostárs által ajánlott összeget. Ha az új
értékbecslési szakvéleményben foglalt összeg meghaladja a bekebelező tulajdonostárs által ajánlott
összeget, a bekebelező tulajdonostársnak ellenértékként legalább az új értékbecslési
szakvéleményben meghatározott összeget kell megfizetnie. Ha az új értékbecslési szakvéleményben
foglalt összeg kevesebb, mint a bekebelező tulajdonostárs által ajánlott összeg, a bekebelező
tulajdonostársnak ellenértékként legalább az új értékbecslési szakvéleményben meghatározott
összeget kell megfizetnie. Ha több új értékbecslési szakvélemény készült, azt kell figyelembe venni,
amelyben a legmagasabb összeg szerepel.”
Módosítópont sorszáma: 55.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 114. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
114. §
(1) A Foktftv. 17. § a következő [(1a)](4a) bekezdéssel egészül ki:
[„(1a) Az e törvény alapján történő földtulajdonszerzés jogcíme minden esetben közös
tulajdon megszüntetése.”]
„(4a) Az e törvény alapján történő földtulajdonszerzés jogcíme minden esetben közös tulajdon
megszüntetése.”
Módosítópont sorszáma: 56.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 114. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés
(3) A Foktftv. 17. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A területi minimumot el nem érő tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostárs – a tulajdoni
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hányadának megfelelő ingatlan kialakítása érdekében – az egyezség létrejöttétől számított 30 napon
belül kérheti a bíróságtól a bekebelezésre és a területi minimumra vonatkozó rendelkezések
alkalmazásának mellőzésével az egyezség módosítását, ha
a) a bekebelező tulajdonostárs által ajánlott ellenérték nem érte el az értékbecslési ajánlatban
vagy az igazságügyi szakértő által készített új értékbecslési szakvéleményben szereplő összeg
másfélszeresét, és
b) az ingatlant
ba) legalább három éve
baa) saját maga,
bab) közeli hozzátartozója,
bac) legalább 25%-ban tulajdonában álló mezőgazdasági termelőszervezet, vagy
bad) a közeli hozzátartozójának legalább 25%-ban tulajdonában álló mezőgazdasági
termelőszervezet
használja, vagy
bb) érintő tulajdoni hányadát nem átruházással szerezte és az ingatlant érintően a használati
jogosultság átengedéséből származó jövedelem hiánya a saját és a vele együtt élő közeli
hozzátartozók megélhetését veszélyezteti.”
Módosítópont sorszáma: 57.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 115. § - Foktftv. 29. § c) pont
Módosítás jellege: módosítás
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„c) a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdonok megszüntetésére irányuló
hatósági eljárás, továbbá ezen eljárás soron kívüli lefolytatásának részletes szabályait.”
(részletes szabályait.)
Módosítópont sorszáma: 58.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 115. §
Módosítás jellege: elhagyás
115. §
A Foktftv. 29. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„c) a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdonok megszüntetésére irányuló
hatósági eljárás, továbbá ezen eljárás soron kívüli lefolytatásának”
[(részletes szabályait.)]
Módosítópont sorszáma: 59.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 117. §
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Módosítás jellege: kiegészítés
117. §
A Foktftv. 1. § (2) bekezdésében a „3-16. §” szövegrész helyébe a „II. Fejezet” szöveg lép.
Módosítópont sorszáma: 60.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 122. §
Módosítás jellege: kiegészítés
122. §
A szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 6. § (1)
bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) Ha a szőlőtermést nem az ültetvény használója dolgozza fel, a szőlőtermés felvásárlásáról a
felvásárló felvásárlási jegyet készít, amelyet megküld a hegybírónak. A felvásárlási jegy a
felvásárlási okirat Áfa tv.-ben meghatározott adatain kívül tartalmazza
a) a szőlőültetvény azonosítására szolgáló adatokat,
b) a szüretelt szőlő mennyiségét és cukortartalmát, valamint
c) ha a szőlőtermést nem a felvásárló dolgozza fel, a feldolgozó borászati üzem azonosításához
szükséges adatokat.”
Módosítópont sorszáma: 61.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 122. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
122. §
A [szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) ]Btv. 3.
alcíme a következő 8/A. §-sal kiegészülve lép hatályba:
Módosítópont sorszáma: 62.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 122. § - Btv. 8/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
„8/A. §
(1) A HNT az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott[ kisüzemi bortermelői
regisztert előállítja és hitelesíti a szakmai-jövedéki nyilvántartást ilyen módon vezető, a Jöt. 3.
§ (3) bekezdés 16. pontja szerinti kisüzemi bortermelő (a továbbiakban: kisüzemi bortermelő)
kérésére.]
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a) kisüzemi bortermelői regisztert előállítja és hitelesíti a szakmai-jövedéki nyilvántartást ilyen
módon vezető, a Jöt. 3. § (3) bekezdés 16. pontja szerinti kisüzemi bortermelő (a továbbiakban:
kisüzemi bortermelő),
b) általános bortermelői regisztert hitelesíti a szakmai-jövedéki nyilvántartást ilyen módon vezető
kisüzemi bortermelő vagy a Jöt. 134-136. §-a szerinti egyszerűsített adóraktár engedélyese (a
továbbiakban: egyszerűsített adóraktári engedélyes)
kérésére.”
Módosítópont sorszáma: 63.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 122. § - Btv. 8/A. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
„(2) A hitelesített kisüzemi bortermelői regiszterekről és általános bortermelői regiszterekről a HNT
nyilvántartást vezet, amely tartalmazza
a) a hitelesítést kérő kisüzemi bortermelő [megnevezését és ]vagy egyszerűsített adóraktári
engedélyes megnevezését, borászati üzemengedélyének számát és NÉBIH tevékenység
azonosítójának számát, valamint”
Módosítópont sorszáma: 64.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 122. § - Btv. 8/A. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
„(3) A HNT a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásban foglalt adatokat elérhetővé teszi a [borrégiós
tanács és a ]borászati hatóság számára.”
Módosítópont sorszáma: 65.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 123. §
Módosítás jellege: kiegészítés
123. §
A Btv. 3. alcíme a következő 8/B. §-sal egészül ki:
„8/B. §
Az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott online bortermelői regisztert az a
borászati üzemengedélyes köteles vezetni, aki az utolsó három borpiaci év átlagában több mint évi
20 000 hektoliter borászati terméket értékesít az értékesítési jelentése alapján.”
Módosítópont sorszáma: 66.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 124. §
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Módosítás jellege: kiegészítés
124. §
(1) A Btv. 18. § (3) bekezdésének nyitó szövegrésze a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) Az ePincekönyv rendszer – az adatszolgáltatási kötelezettség megszűnését követő 5 évig –
nyilvántartja”
(2) A Btv. 18. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(5) A HNT hozzáférést biztosít az ePincekönyv rendszerhez a miniszter, az állami adó- és
vámhatóság, a földrajzi árujelzőt kezelő hegyközségi szervezet, a hegybíró, valamint a borászati
hatóság számára, jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából, az ahhoz szükséges
mértékben. A HNT biztosítja továbbá az ePincekönyv rendszert használó adatszolgáltató számára az
e törvényben és e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási
kötelezettségének teljesítése, valamint hatósági eljárás kezdeményezése céljából az ePincekönyv
rendszerben biztosított tárhelyéhez való hozzáférést és az azon keresztül történő ügyintézést,
elektronikus azonosítását követően.”
(3) A Btv. 18. §-a a következő (13) és (14) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(13) A HNT az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pont i) alpontjától eltérően e törvényben az ePincekönyv
rendszerrel kapcsolatban meghatározott feladatai tekintetében elektronikus ügyintézést biztosító
szervnek minősül.
(14) A HNT jogosult a (3) bekezdésben meghatározott, az ePincekönyv rendszerben nyilvántartott
személyes adatok kezelésére az ePincekönyv rendszer működtetése és e törvényben meghatározott
feladatai ellátása érdekében.”
Módosítópont sorszáma: 67.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 124. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
124. §
(1) A Btv. 20. § (1) bekezdés a) pontja a következő ai) alponttal kiegészülve lép hatályba:
(A gazdasági akta az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott
kötelezettségek teljesítése érdekében tartalmazza[ ]az adatszolgáltató)
„ai) borászati üzemengedély jogosultjával szemben kiszabott, e törvény végrehajtására kiadott
kormányrendeletben meghatározott jogkövetkezményeket, valamint ezen jogkövetkezményekre
figyelemmel a borászati üzemengedély jogosult kockázatos besorolását,”
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Módosítópont sorszáma: 68.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 125. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés
125. §
(1) A Btv. 22. § (3) bekezdés b) és c) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(A növénytermesztési hatóság a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben
meghatározott szankciókon kívül az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben
meghatározottak szerint)
„b) a földterület használóját kötelezheti a hegyközség szőlő termőhelyi kataszterben
nyilvántartott terület hasznosításához való hozzájárulásának beszerzésére,
c) a földterület használóját kötelezheti a szőlő termőhelyi kataszterben nyilvántartott területen az
eredeti állapot helyreállítására.”
(2) A Btv. 22. § (8) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(8) A borászati hatóság, valamint az állami adó- és vámhatóság által kiszabott mulasztási bírság és
a minőségvédelmi bírság a központi költségvetés bevételét képezi.”
Módosítópont sorszáma: 69.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 128. §
Módosítás jellege: módosítás
(1) E törvény – a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép
hatályba.
(2) A 4. § a) pontja 2021. július 1-jén lép hatályba.
(2) Az 55. §, a 122-122. §, a 123-127. § és az 1. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.
(3) A [3]4. § b) pontja és a 87. § 2022. január 1-jén lép hatályba.
(4) A 123. § 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.
(4) A 99. § b) pontja 2023. január 1-jén lép hatályba.
(5) A 43. § 2026. január 1-jén lép hatályba.
Módosítópont sorszáma: 70.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 128. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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128. §
(1) [E ]Ez a törvény – a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép
hatályba.
Módosítópont sorszáma: 71.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 130. §
Módosítás jellege: módosítás
130. §
E törvény 77. §-a és 78. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése, [114. §-a és 118-121. §a]valamint 22. alcíme az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
Módosítópont sorszáma: 72.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 10. pont
Módosítás jellege: módosítás
10. A [külön ]jogszabály szerinti engedélyben foglalt talajvédelmi rendelkezésektől eltérő
tevékenység esetén a talajvédelmi bírság mértéke hektáronként 50.000 forint, de a bírság összege
legalább 100.000 forint.

II. Rész
Módosítópont sorszáma: 73.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Sorszám

Érintett törvényhely

Korrektúra

1.

9. §

… [§-ban]§-ában meghatározott…

2.

15. § a) pont

…, az …

3.

16. § (1) bekezdés nyitó szövegrész

… évi XVII.…
…(3) [bekezdésének]bekezdés a)…
…al) [ponttal]alponttal egészül…

4.

16. § (1) bekezdés - 2007. évi XVII. törvény …gazdaságának
28. § (3) bekezdés a) pont al) alpont
[képviseltét]képviseletét látja…

5.

16. § (2) bekezdés nyitó szövegrész

…(3) [bekezdésének]bekezdés b)…
…bn) [ponttal]alponttal egészül…
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Sorszám

Érintett törvényhely

Korrektúra

6.

18. § - 2007. évi XVII. törvény 84. § 21.
pont

…tekintetében, valamint …
…európai [parlament]parlamenti és…

7.

20. § f) pont

…pontjában [az]a „tagjaként”…

8.

20. § h) pont

…helyébe [az” ]az [ügyfél kérelmére- ]
„ügyfél kérelmére - legfeljebb …

9.

22. § - Tfvt. 1/A. § (2) bekezdés

… több[,] mint…

10.

23. § (2) bekezdés - Tfvt. 2. § 22. pont

… teljesítőképességű[.];

11.

29. § (1) bekezdés nyitó szövegrész

…következő [rendelkezés
lép:]rendelkezések lépnek:

12.

29. § (1) bekezdés - Tfvt. 12. § (2) bekezdés
… feltéve, ha…
c) pont

13.

29. § (2) bekezdés - Tfvt. 12. § (2) bekezdés …teljes [bizonyítóerejű ]bizonyító erejű
g) pont
magánokiratba …

14.

31. § (1) bekezdés nyitó szövegrész

…következő [rendelkezés
lép:]rendelkezések lépnek:

15.

37. § - Tfvt. 22. § (8) bekezdés b) pont bb)
alpont

…a [művelési ág változásnak ]
művelésiág-változásnak az …

16.

38. § nyitó szövegrész

…következő [rendelkezés
lép:]rendelkezések lépnek:

17.

38. § - Tfvt. 24. § (5) bekezdés

…bb)–be) [alpontjai]alpontja,…
…c)–g) [pontjai]pontja szerinti…

18.

40. § - Tfvt. 26/A. § (4) bekezdés a) pont

…a [tulajdoni lap másolat ]
tulajdonilap-másolat adatainak,

19.

40. § - Tfvt. 26/A. § (4) bekezdés b) pont

…a [földhasználati lap másolat ]
földhasználatilap-másolat adatainak

20.

42. § (1) bekezdés nyitó szövegrész

…alcím címe helyébe …
…következő [alcím cím ]alcímcím lép:

21.

43. § - Tfvt. 35. §

… [§-okban]§-ban foglaltak…
…és [napra készen ]naprakészen tartani.

22.

44. § - Tfvt. 49. § (5) bekezdés

… szükséges.

23.

47. § - Tfvt. 53. § (1) bekezdés d) pont

a [termőföld használat ]
termőföldhasználat külön …

24.

48. § (1) bekezdés nyitó szövegrész

…(1) [bekezdésének]bekezdés c)…

25.

49. § nyitó szövegrész

…alábbi [alcímmel ]alcím címmel
egészül …

26.

50. § nyitó szövegrész

…alábbi [alcímmel ]alcím címmel
egészül …

27.

50. § - Tfvt. alcím címe

[Gyümölcsültetvény
kataszter]Gyümölcsültetvény-kataszter

25

Sorszám

Érintett törvényhely

Korrektúra

28.

56. § h) pont

…a [„belterületi”]„Belterületi”
szövegrész…
…a [„külterületi”]„Külterületi”;

29.

56. § o) pont

… [§-okban”]§-ban”;

30.

56. § t) pont

…a [„gyümölcsültetvény katasztert”]
„gyümölcsültetvény-katasztert”

31.

56. § w) pont

…helyébe az „amelyben …

32.

58. § - Éltv. 32. § (4a) bekezdés

Az [Éltv. ]17.…

33.

61. § nyitó szövegrész

…következő [szöveg]rendelkezés lép:

34.

72. § - Evt. 14. § (2) bekezdés a) pont

…e) [pont]pontja szerinti…

35.

72. § - Evt. 14. § (2) bekezdés b) pont

…i) [pont]pontja szerinti…

36.

72. § - Evt. 14. § (2) bekezdés c) pont

…b) [pont]pontja szerinti…

37.

72. § - Evt. 14. § (2) bekezdés d) pont

… területet,

38.

74. § - Evt. 97. § (2) bekezdés d) pont

… szakszemélyzet[.]

39.

89. § nyitó szövegrész

… [a következő ]50/A.…

40.

94. § (2) bekezdés nyitó szövegrész

…következő [rendelkezés
lép:]rendelkezések lépnek:

41.

95. § (1) bekezdés nyitó szövegrész

…b) [pontjának]pont ba)…

42.

…a [megállapodás95. § (2) bekezdés - Fétv. 71. § (9) bekezdés tervezet]megállapodástervezet
elkészítése…

43.

97. § nyitó szövegrész

… [§]§-a helyébe…

44.

98. § - Fétv. 110/E. § (2) bekezdés i) pont

lakóhely[,];

45.

98. § - Fétv. 110/E. § (2) bekezdés j) pont

… hely[,];

46.

98. § - Fétv. 110/E. § (3) bekezdés h) pont

… védelmét[.];

47.

98. § - Fétv. 110/E. § (3) bekezdés j) pont

…(a [továbbiakban:Ibtv]továbbiakban:
Ibtv.)…

48.

98. § - Fétv. 110/E. § (4) bekezdés a) pont

… nyilvánosságra[,] hozataláért…

49.

98. § - Fétv. 110/E. § (4) bekezdés b) pont

… be[.];

50.

98. § - Fétv. 110/E. § (6) bekezdés

… statisztikai, sem…

51.

103. § - 2020. évi XL. törvény 3. § (4)
bekezdés

…a [fővárosi önkormányzat]Fővárosi
Önkormányzat tulajdonába…
…a [fővárosi önkormányzat]Fővárosi
Önkormányzat nyilatkozata…

52.

105. § (4) bekezdés - Foktftv. 4. § (8)
bekezdés

… § (3a) …

53.

106. § - Foktftv. 5. § (4) bekezdés a) pont

…„ismeretlen” [vagy„elköltözött”]vagy
„elköltözött”,…
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Sorszám

Érintett törvényhely

Korrektúra

54.

108. § - Foktftv. 8. § (1a) bekezdés

…vonatkozó [tulajdoni lap
adatokat]tulajdonilap-adatokat,…
… adatait[,].

55.

113. § (4) bekezdés - Foktftv. 16. § (5)
bekezdés

…– [ide értve ]ideértve az …

56.

116. § nyitó szövegrész

…egészül [ki]ki:

57.

116. § - Foktftv. 46. § (5) bekezdés

…a [fővárosi önkormányzat]Fővárosi
Önkormányzat tulajdonába…

58.

116. § - Foktftv. 46. § (9) bekezdés

…helyszíni [birtokbaadásáról]birtokba
adásáról.…
…A [birtokbaadásról ]birtokba adásról
jegyzőkönyvet …

59.

22. alcím címe

…történő [hatálybaléptetése]hatályba
léptetése

60.

126. § (1) bekezdés - Btv. 23. § (1) bekezdés …borászati [üzemengedély jogosult ]
8. pont
üzemengedély-jogosult kockázatos …

Módosítópont sorszáma: 74.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Sorszám
1.

Érintett törvényhely
114. § (2) bekezdés nyitó
szövegrész

Korrektúra
…következő [(8)-(9) bekezdésekkel ](8) és (9)
bekezdéssel egészül …

Indokolás
1. A társaság tulajdonosi joggyakorlójának személye módosul, így indokolt a tulajdonosi
joggyakorlói kijelölés hatályon kívül helyezése.
2. Kodifikációs pontosítás.
3. Kodifikációs pontosítás.
4. Kodifikációs pontosítás.
5. Kodifikációs pontosítás.
6. Kodifikációs pontosítás.
7. Kodifikációs pontosítás.
8. Kodifikációs pontosítás.
9. Kodifikációs pontosítás.
10. Kodifikációs pontosítás.
11. Kodifikációs pontosítás.
12. Kodifikációs pontosítás.
13. Kodifikációs pontosítás.
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14. Kodifikációs pontosítás.
15. Kodifikációs pontosítás.
16. Kodifikációs pontosítás.
17. Kodifikációs pontosítás.
18. Kodifikációs pontosítás.
19. Kodifikációs pontosítás.
20. Kodifikációs pontosítás.
21. Kodifikációs pontosítás.
22. Kodifikációs pontosítás.
23. Kodifikációs pontosítás.
24. Kodifikációs pontosítás.
25. Kodifikációs pontosítás.
26. Kodifikációs pontosítás.
27. Kodifikációs pontosítás.
28. Kodifikációs pontosítás.
29. Kodifikációs pontosítás.
30. Kodifikációs pontosítás.
31. Az NFAtv. hatálybalépését megelőzően haszonbérbe adott erdők vonatkozásában indokolt
lehetőséget biztosítani arra, hogy azokat továbbra is haszonbérelhesse, illetve mintagazdasági
földhasználati jogviszony keretében használhassa a haszonbérlő.
32. Kodifikációs pontosítás.
33. Kodifikációs pontosítás.
34. Kodifikációs pontosítás.
35., 46. Kodifikációs pontosítás.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
36. Kodifikációs pontosítás.
37. Kodifikációs pontosítás.
38. Kodifikációs pontosítás.
39. Kodifikációs pontosítás.
40. Kodifikációs pontosítás.
41. Kodifikációs pontosítás.
42., 45. A kötelező szerződések elősegítik a piac transzparens és kiszámítható működését. A torma
ágazatban jelentkező piaci zavarok kezelése érdekében az ágazat szereplőitől javaslat érkezett a
kötelező szerződések szabályainak a torma ágazatra történő kiterjesztésére.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
43. Kodifikációs pontosítás.
44. Kodifikációs pontosítás.
47. Kodifikációs pontosítás.
48. Erdők esetében igazságtalan megosztáshoz vezetne, ha pusztán az erdőtalaj aranykorona értéke
alapján kapnák meg a tulajdonostársak a tulajdoni hányaduk alapján őket megillető részt.
Figyelemmel arra, hogy a földtől elválasztatlan faállomány osztja a föld jogi sorsát, így az érték
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meghatározása során a fatérfogat mennyiségét is figyelembe kell venni.
49. Kodifikációs pontosítás.
50. Indokolt arra az esetre is irányadó rendelkezést megállapítani, ha mind a bekebelező, mind
pedig a területi minimumot el nem érő tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostárs kezdeményezi
igazságügyi szakvélemény beszerzését, és azok eltérő összeget állapítanak meg. Ilyen esetben a
magasabb összeget kell figyelembe venni mind az ellenérték összege, mind pedig a szakvélemény
elkészítése költségének viselése tekintetében.
51. Indokolt a feltételt megfordítva a külön történő nyilvántartást kivételként meghatározni.
52. Indokolt egyszerűsíteni az egy szeméyl általi tulajdonbavétel szabályait azzal, hogy a
legmagasabb összeget ajánló szerezheti meg a teljes terület tulajdonjogát.
53. Kodifikációs pontosítás.
54. Indokolt arra az esetre is irányadó rendelkezést megállapítani, ha mind a bekebelező, mind
pedig a többi tulajdonostárs kezdeményezi igazságügyi szakvélemény beszerzését, és azok eltérő
összeget állapítanak meg. Ilyen esetben a magasabb összeget kell figyelembe venni mind az
ellenérték összege, mind pedig a szakvélemény elkészítése költségének viselése tekintetében.
55. Kodifikációs pontosítás.
56. A földtulajdonhoz való erős érzelmi kötődésből eredő sérelmek elkerülése érdekében a
módosítás biztosítja annak lehetőségét, hogy kellő méltánylást érdemlő esetben a területi
minimumot el nem érő tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostárs az egyezség létrejöttétől
számított 30 napon belül a bíróságtól kérhesse az egyezség olyan tartalmú módosítását, amely
alapján a bekebelezésre és a területi minimumra vonatkozó rendelkezések alkalmazásának
mellőzésre kerülnek, és részére kialakításra kerül a tulajdoni hányadának megfelelő terület. Ehhez
konjunktív feltételként a következőknek kell teljesülniük: a) a bekebelező tulajdonostárs által
ajánlott ellenérték nem érte el az értékbecslési ajánlatban vagy az igazságügyi szakértő által
készített új értékbecslési szakvéleményben szereplő összeg másfélszeresét, és b) az ingatlant
legalább három éve műveli (saját maga, közeli hozzátartozója, legalább 25%-ban tulajdonában álló
mezőgazdasági termelőszervezet, vagy a közeli hozzátartozójának legalább 25%-ban tulajdonában
álló mezőgazdasági termelőszervezet), vagy tulajdoni hányadát nem átruházással szerezte és az
ingatlan használati jogosultságát harmadik személynek átengedve olyan jövedelemre tett eddig
szert, amelynek elvesztése a saját és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését
veszélyezteti.
57. Kodifikációs pontosítás.
58. Kodifikációs pontosítás.
59. Hivatkozás pontosítása.
60. A szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 6. § (1)
bekezdése meghatározza, hogy mely adatokat kell tartalmaznia a felvásárlási jegynek a felvásárlási
okirat Áfa tv.-ben meghatározott adatain kívül. A Btv. jelenleg a szőlőültetvény azonosítására
szolgáló adatokat, továbbá a szüretelt szőlő mennyiségét és cukortartalmát határozza meg ilyen
kötelező adatként, ezt azonban a szőlőtermés nyomonkövethetősége érdekében ki kell egészíteni a
feldolgozó borászati üzem azonosításához szükséges adatokkal, ha a szőlőtermést nem a felvásárló
dolgozza fel.
61. Kodifikációs pontosítás.
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62-64. A HNT a kisüzemi bortermelői regiszterek mellett hitelesíti az általános bortermelői
regisztert is, amelyre figyelemmel szükséges kiegészíteni a Btv. 8/A. §-át, megállapítva a
nyilvántartásukkal kapcsolatos rendelkezéseket is.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
65. Online bortermelői regiszter vezetésére 2022. január 1-jétől az utolsó három borpiaci év
átlagában több mint évi 20.000 hl borászati terméket értékesítő borászati üzemengedélyes köteles.
66. A Btv. 18. § (3) bekezdésében szükséges meghatározni, hogy az ePincekönyv meddig tartja
nyilván az adatszolgáltató személyes adatait. Ennek időtartamát indokolt a gazdasági aktára
vonatkozó rendelkezéssel összhangban az adatszolgáltatási kötelezettség megszűnését követő 5
évben megállapítani. A Btv. 18. § (5) bekezdése meghatározza, hogy a Hegyközségek Nemzeti
Tanácsa (a továbbiakban: HNT) kinek biztosít hozzáférést az ePincekönyv rendszerhez. A
felsorolást szükséges kiegészíteni a hegybíróval, valamint rendelkezni kell arról, hogy a HNT
biztosítja az ePincekönyv rendszert használó adatszolgáltató számára az ePincekönyv rendszerben
biztosított tárhelyéhez való hozzáférést és az azon keresztül történő ügyintézést. A HNT az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény 1. § 17. pont i) alpontja értelmében nem minősül elektronikus ügyintézést biztosító
szervnek. E rendelkezés alól indokolt kivételt megállapítani a HNT ePincekönyv rendszerrel
kapcsolatban meghatározott feladatai tekintetében. Egyértelműsíteni szükséges tovább a Btv.-ben
azt, hogy a HNT jogosult az ePincekönyv rendszerben nyilvántartott személyes adatok kezelésére
az ePincekönyv rendszer működtetése és a törvényben meghatározott feladatai ellátása érdekében.
67. Kodifikációs pontosítás.
68. A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 41. §-a rendelkezik arról, hogy a hegybíró
által kiszabott mulasztási bírság a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának bevétele. Ezzel összhangban
szükséges egyértelművé tenni, hogy a hegybíró által a Btv. alapján kiszabott mulasztási bírság nem
képezi a központi költségvetés bevételét.
69. Hatálybalépés pontosítása.
70. Kodifikációs pontosítás.
71. Kodifikációs pontosítás.
72. Kodifikációs pontosítás.
73. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítások.
74. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás.
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