Jogszabálytervezet címe
1.

a földügyi igazgatás hatósági eljárásainak
elektronikus ügyintézésével összefüggésben egyes
törvények módosítása

2.

a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013.
évi CII. törvény módosítása

3.

a gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös
ültetvény méretet el nem érő, gyümölcsfával
betelepített területek összeírásáról szóló 2006. évi
XLVIII. törvény módosítása

Szabályozás célja
I. Törvények
A szabályozás célja az elektronikus ügyintézés és a
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény 2018. január 1-jétől
hatályos rendelkezéseinek való megfelelés. A
tervezet tartalmazza azon törvények módosításait,
amelyek az E-ingatlan-nyilvántartás működésének
törvényi hátterét biztosítják. Emellett a tervezet
részét
képezik
a
földügyi
szakterületen
bekövetkezett változásokra tekintettel szükségessé
váló földügyi ágazati törvénymódosítások is.
A törvényjavaslat a halgazdálkodásról és a hal
védelméről szóló 2013. évi CII. törvényt, annak
hatálybalépését követően a jogalkalmazás során
nyert tapasztalatok alapján módosítja. A
törvényjavaslat ennek keretében technikai jellegű
pontosító módosításokat, valamint a gyakorlati
működéshez
elengedhetetlen,
érdemi
kiegészítéseket tartalmaz.
A Központi Statisztikai Hivatal 2017-ben
gyümölcsös ültetvény összeírást hajt végre. Az
összeírás hazai jogi alapját a gyümölcsös
ültetvények, valamint a gyümölcsös ültetvény
méretet el nem érő, gyümölcsfával betelepített
területek összeírásáról szóló 2006. évi XLVIII.
törvény jelenti. A törvénymódosítás szükségességét
az adja, hogy változik az összeírandó
gyümölcsfajok köre, az összeírás teljes körű és nem
mintavételes lesz, valamint megváltoztak az
összeíráshoz
használható
adminisztratív
adatforrások.
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Közzététel várható ideje
2016. augusztus

-

2016. szeptember

4

5.

Jogszabálytervezet címe
a részarány-földkiadási eljárás lezárásáról, valamint
egyes törvényeknek a földkiadási eljárás befejezése
előmozdítása érdekében történő módosítása
egyes törvényeknek az idegenhonos inváziós fajok
betelepítésének vagy behurcolásának és
terjedésének megelőzésével és kezelésével
összefüggésben történő módosítása

6.

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi
LXXXV. törvény módosítása

7.

az erdőgazdálkodással összefüggő egyes törvények
módosítása

8.

a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
módosítása

9.

az egyes veszélyes anyagok elektromos és
elektronikus berendezésekben való alkalmazásának
korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm.

Szabályozás célja
A szabályozás célja a részarány-földkiadási eljárás
felgyorsítása a folyamat mielőbbi befejezése
érdekében.
A szabályozás célja jogharmonizáció (az
idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy
behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és
kezeléséről
szóló
1143/2014/EU
rendelet
átültetése).
A törvényjavaslat a környezetvédelmi termékdíjról
szóló 2011. évi LXXXV. törvényt, annak
hatálybalépését követően a jogalkalmazás során
nyert tapasztalatok alapján módosítja. A módosítás
nem irányelvi kötelezettség teljesítésére szolgál.
A törvényjavaslat célja az erdők használatára,
illetve használatba adására vonatkozó egyedi
szabályozás megalkotása, valamint az erdőről, az
erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló
2009. évi XXXVII. törvény hatálybalépése óta
feltárt szabályozási ellentmondások, illetve
hiányosságok megszüntetése.
II. Kormányrendeletek
A kormányrendelet módosítása jogharmonizációs
kötelezettség teljesítése érdekében, a 94/62/EK
irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok
felhasználásának csökkentése tekintetében történő
módosításáról szóló 2015. április 29-i 2015/720/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése
miatt szükséges.
A kormányrendelet módosítása jogharmonizációs
kötelezettség teljesítése érdekében, a 2015/863/EU
bizottsági irányelv és a 2016/585/EU bizottsági
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Közzététel várható ideje
2016. augusztus
2016. július

2016. szeptember

2016. október

2016. augusztus

2016. augusztus

10.

Jogszabálytervezet címe
rendelet módosítása
a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba
vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt
támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm.
rendelet módosítása

11.

az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy
behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és
kezeléséről szóló kormányrendelet

12.

erdőgazdálkodással összefüggő egyes
kormányrendeletek módosítása

Szabályozás célja
irányelv átültetése érdekében szükséges.
A Korm. rendelethez a felhatalmazást, valamint a
családi gazdaságok fogalmát még a 2001. évben
hatályos, a termőföldről szóló 1994. évi LV.
törvény határozta meg, amelyet azóta felváltott a
mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló
2013. évi CXXII. törvény, amellyel összefüggésben
a szükséges módosítások azóta sem kerültek
átvezetésre. Időközben a megváltozott jogszabályi
környezet indokolttá tette a Korm. rendelet egyes
szakaszainak (pl. Nyilvántartással összefüggő
részeknek) a törvényi szintű szabályozását.
Fontos: A Korm. rendeletben előírt szakaszok
törvényi szintre emeléséhez a megfelelő törvény
hiányzik (Földforgalmi tv? Szja tv?). Indokoltnak
tartanánk egy önálló törvény alkotását, melyben
nem csak a családi gazdaság fogalmi és
nyilvántartási szabályai kerülnének szabályozásra,
hanem a mezőgazdasági őstermelői (főként a közös
őstermelés kapcsán) fogalmak is, mellyen az egyes,
jelenleg ellentmondásos szabályok feloldhatóak
lennének.
Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének
vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről
és kezeléséről szóló 1143/2014/EU rendelet
alkalmazása érdekében a szükséges jogszabályok
megalkotása, illetve módosítása.
Az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény
módosítása
kapcsán
szükséges
módosítások.
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Közzététel várható ideje
2016. november

2016. július

2016. november

13.

14.

15.
16.

17.

Jogszabálytervezet címe
a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.
rendelet módosítása
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi
LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011.
(XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
a lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013.
(IV. 9.) Korm. rendelet módosítása
az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum által
ellátandó hatósági feladatok köréről szóló
kormányrendelet
az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer
működéséről szóló kormányrendelet

18.

a földművelésügyi miniszter által adományozható
díjakról és más elismerésekről szóló 25/2015. (V.
27.) FM rendelet módosítása

19.

az államot megillető halgazdálkodási jog
vagyonkezelésbe, pályázati úton történő
haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának
egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM
rendelet és a halgazdálkodás és a halvédelem egyes
szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII.
29.) VM rendelet módosítása

Szabályozás célja
A módosítás célja a nem vadon befogott madarak
zárt gyűrűs jelölésének elrendelése.

Közzététel várható ideje
2016. december

A
jogszabálytervezet
a
környezetvédelmi
termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény
módosítása miatt szükséges változások átvezetését
tartalmazza.
Jogharmonizációs célú módosítás.

2016. december

A kormányrendelet célja az Élelmiszerláncbiztonsági Centrum által ellátandó hatósági
feladatok körének meghatározása.
A kormányrendelet célja az élelmiszerláncfelügyeleti információs rendszer működéséhez
szükséges szabályok megalkotása.
III. Miniszteri rendeletek
Az előterjesztés a földművelésügyi miniszter által
adományozható díjakról és más elismerésekről
szóló 25/2015. (V. 27.) FM rendelet módosítására
irányul. A tervezet a földművelésügyi miniszter
által adományozható szakmai elismerések Pro
Aquacultura Hungariae szakmai díjjal és
Horgászatért Érdeméremmel történő kiegészítésére
tesz javaslatot.
A módosítás célja a jogalkalmazás gyakorlati
tapasztalatai
alapján,
a
jogalkalmazást
megkönnyítő módosítások átvezetése.

2016. december
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2016. december

2016. december

2016. augusztus

2016. augusztus

Jogszabálytervezet címe
a haltermelés szabályairól szóló FM rendelet

Szabályozás célja
20.
A magyar halgazdálkodási ágazat rendszerének
meghatározó eleme – mind a piacra kerülő, mind a
nyilvántartott
halgazdálkodási
vízterületekre
kihelyezésre kerülő halak fő forrásaként – az
akvakultúra, azaz a halak és más hasznos
víziállatok
termelése
és
tenyésztése.
A
halgazdálkodásról és a hal védeleméről szóló 2013.
évi CII. törvény azonban az akvakultúra területét
csak az alapelvek szintjén szabályozza. A tervezet
célja, hogy kialakításra kerüljön az alapelveken
túlmutató részletes, a már meglévő jogszabályokkal
összhangot teremtő szabályozási rendszer. Ennek
keretein belül a tervezet meghatározza az
akvakultúra, azon belül a haltermelés részletes
szabályait, beleértve a haltermelési létesítmények
kialakítására, működésére, típusaira, a haltermelési
létesítménybe történő telepítés feltételeire és
módjára,
továbbá
a
telepíthető
halfajok
meghatározására vonatkozó előírásokat.
21.
az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és
Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és
térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló térképészeti tevékenység részletes szabályairól
FM rendelet
szóló 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet
újraszabályozása a kapcsolódó jogszabályi
környezet időközben történő módosulása miatt, a
jogrendszeren belüli összhang megteremtése
érdekében. A földmérési és térképészeti
szakterületen általánossá vált a digitális adatok
előállítása és használata, illetve a digitális adatokon
alapuló adatbázisok kiépítése és alkalmazása,
amely szintén szükségessé teszi a jelenlegi
újraszabályozást.
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Közzététel várható ideje
2016. szeptember

2016. szeptember

22.

23.

24.

25.

Jogszabálytervezet címe
a természetes édesítőszerek termékpályáinak
szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről
szóló FM rendelet

Szabályozás célja
A 1308/2013 /EU (2013.december 17.) rendelet
125. és 126.cikkében foglaltak végrehajtásának
nemzeti szabályozása szükséges a cukor és
izoglükóz ágazatban alkalmazott kvótaszabályozás
2017.évi megszűnését követően, tekintettel a
cukorrépa 2015-2020 időszakban meghirdetett
termeléshez
kötött
támogatási
jogcímében
meghatározott ágazatspecifikus követelményekre.
a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről
A barlangok hazánkban 1961 óta természetvédelmi
szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet módosítása oltalom alatt állnak, és teljes védelméük biztosítása
érdekében rendelet jelöli ki a barlangok felszíni
védőövezetét is. A rendelet kihirdetése óta eltelt
időszakban több kilométer új barlangjáratot sikerült
feltárni, melyekhez védőövezet lehatárolás még
nem történt. Továbbá az ingatlan megosztásokból
származó helyrajzi szám változásokat is e rendelet
módosításával kívánjuk aktualizálni.
a földművelésügyi miniszter felügyelete alá tartozó Az előterjesztés a katasztrófavédelemről és a hozzá
szervek katasztrófák elleni védekezésének
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
irányításáról és feladatairól szóló FM rendelet
2011. évi CXXVIII. törvény 82. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
agrárágazatra vonatkozó végrehajtási szabályok
megállapítására irányul.
a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött
A jogszabálytervezet első eleme a környezeti
légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, levegő
minőségének
vizsgálata
keretében
ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos
alkalmazott referenciamódszereket, adathitelesítést
szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet,
és a mintavételi pontok elhelyezkedését
valamint az egyes tevékenységek illékony szerves meghatározó
szabályok
tekintetében
a
vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló
levegőminőségi irányelvek módosításáról szóló
26/2014. (III. 25.) VM rendelet módosításáról szóló 2015/1480
EU
Bizottsági
irányelv
FM rendelet
rendelkezéseinek átültetését szolgálja, továbbá a
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Közzététel várható ideje
2016. szeptember

2016. szeptember

2016. október

2016. október

Jogszabálytervezet címe

26.

a szakmaközi szervezetek elismerésének és
ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 63/2013.
(VII. 25.) VM rendelet módosítása

27.

az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges
szakképesítés meghatározásáról szóló 47/2011.
(V.31.) VM rendelet módosítása

28.

nemzeti minőségrendszerek működését megalapozó

Szabályozás célja
levegőterheltségi szint és a helyhez kötött
légszennyező
források
kibocsátásának
vizsgálatával,
ellenőrzésével,
értékelésével
kapcsolatos
szabályokról
szóló
jogszabály
alkalmazása során felmerült, az egységes és
egyértelmű jogalkalmazást elősegítő pontosítási
igényeket kívánja kezelni. A tervezet másik eleme
az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület
kibocsátásának korlátozásáról szóló VM rendeletet
érinti, ahol a módosítás célja, a kibocsátás mérésére
vonatkozó rendelkezések összhangba hozása a
6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti mérési
szabályokkal.
A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének
egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi
szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény
2015 szeptember 1-jén váltotta fel a szakmaközi
szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes
kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvényt.
Mindez önmagában is indokolja a végrehajtási
rendelet módosítását, amely mellett a módosítás
épít a szakmaközi szervezetek elismerésének és
ellenőrzésének tapasztalataira is.
A rendelet megalkotásának célja az élelmiszervállalkozások működéséhez szükséges minimális
szakképesítések és szakképzettségek rendszerének
egyszerűsítése és rugalmasságának megteremtése,
új tevékenységi körök és szakképzettségi formák
bevonása a szükséges kompetenciák és kritériumok
megtartásával.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
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Közzététel várható ideje

2016. október

2016. október

2016. október

Jogszabálytervezet címe
FM rendelet

29.

a magyar ebfajták körének megállapításáról és
genetikai fenntartásuknak rendjéről szóló FM
rendelet tervezete

30.

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI.
törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.)
FVM rendelet módosításáról szóló FM rendelet

31.

a Földmérési és Távérzékelési Intézet jogutódlással
történő megszűnésével kapcsolatos földügyi tárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról

32.

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.)
FVM rendelet módosítása

33.

erdőgazdálkodással összefüggő egyes miniszteri

Szabályozás célja
Alapból (EMVA) a tagállamok által elismert
nemzeti
minőségrendszerek
jogosultak
vidékfejlesztési támogatásra. Az FM rendelet a
1305/2013/EU rendelet 16. cikk 1.bekezdés b)
pontja
szerinti
kritériumoknak
megfelelő
mezőgazdasági termékekre vagy élelmiszerekre
vonatkozó
minőségrendszerek
tagállami
jóváhagyásának rendjét tartalmazza.
A rendelettervezet szolgálja az ún. magyar ebfajták
körének a megállapítására és megőrzésére
vonatkozó miniszteri rendeleti szintű szabályozást,
mely az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV.
törvény 2016. szeptember 19-től hatályos
szövegéhez igazodik.
Az építésügyi szabályok, valamint a Polgári
törvénykönyv
elmúlt egy évben történő
módosításával összefüggésban szükséges az
ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI.
törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.)
FVM rendelet módosítása.
A Földmérési és Távérzékelési Intézetnek az
1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet
2. pont d) alpontja szerinti jogutódlással történő
megszűnése miatt szükséges miniszteri rendelet
módosítások.
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
módosításainak hatályba lépéséhez kapcsolódó
végrehajtási szabályok megalkotása két lépésben.
Első ütem.
Az erdőről, az erdő védelméről és az
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Közzététel várható ideje

2016. október

2016. november

2016. november

2016. november

2016. november

Jogszabálytervezet címe
rendeletek módosításáról szóló FM rendelet

34.

35.

36.

az integrált gazdálkodásra vonatkozó
minőségbiztosítási rendszer kialakításának általános
szabályairól szóló FM rendelet
a nem állami laboratóriumok engedélyezésének és
működésének részletes szabályairól szóló FM
rendelet
a szarvasmarha gümőkór elleni védekezésről szóló
FM rendelet

37.

a sertésállományok Aujeszky-betegségtől való
mentességének fenntartásáról szóló FM rendelet

38.

az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és
megfizetésének szabályairól szóló FM rendelet

39.

a település belterületén a kóbor állatok befogásával
és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának
részletes szabályairól szóló FM rendelet

40.

a vendéglátó-ipari létesítmények minősítési
rendszeréről, valamint a minősített vendéglátó-ipari
létesítmények működésére vonatkozó
követelményekről szóló FM rendelet
a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM
rendelet módosítása
a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és
felhasználásának engedélyezéséről, valamint a

41.

42.

Szabályozás célja
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény
módosításához
kapcsolódó
részletszabályok megalkotása, illetve módosítása.
Az
integrált
gazdálkodásra
vonatkozó
minőségbiztosítási rendszer kialakítása általános
szabályainak megállapítása.
A rendelet célja a nem állami laboratóriumok
engedélyezésének és működésének részletes
szabályainak megállapítása.
A rendelet célja a szarvasmarha gümőkór elleni
védekezésre
vonatkozó
rendelkezések
újraszabályozása.
A rendelet célja a sertésállományok Aujeszkybetegségtől való mentességének fenntartására
vonatkozó rendelkezések megalkotása.
A rendelet célja az élelmiszerlánc-felügyeleti díj
bevallására
és
megfizetésére
vonatkozó
rendelkezések újraszabályozása.
A rendelet célja a település belterületén a kóbor
állatok befogásával és elhelyezésével kapcsolatos
feladatok ellátásának részletes szabályainak
megállapítása.
A rendelet célja a vendéglátó-ipari létesítmények
minősítési rendszerére vonatkozó rendelkezések
megállapítása.

Közzététel várható ideje

2016. december

2016. december

2016. december

2016. december

2016. december

2016. december

2016. december

Jogharmonizációs célú módosítás.

2016. december

A módosítás célja a jogalkalmazás során felmerült
problémák orvoslása.

2016. december
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43.

44.

45.

46.

47.
48.

49.

50.

51.

Jogszabálytervezet címe
növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről,
tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.)
FVM rendelet módosítása
a termésnövelő anyagok engedélyezéséről,
tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról
szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosítása
az „EK műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák
forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló
37/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosítása
az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes
élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek
hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.)
FVM-EüM-SZMM együttes rendelet módosítása
a talajvédelmi terv készítésének részletes
szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet
módosítása
a veszettség elleni védekezés részletes szabályiról
szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet módosítása
az élelmiszer-előállítással és –forgalmazással
kapcsolatos adatszolgáltatásról és
nyomonkövethetőségről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM
rendelet módosítása
az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint
előállításának engedélyezéséről, illetve
bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet
módosítása
az elejtett vad kezelésének és értékesítésének
élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 43/2011. (V.
26.) VM rendelet módosítása
a bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és
takarmányok behozataláról és fokozott hatósági

Szabályozás célja

Közzététel várható ideje

A módosítás célja a jogalkalmazás során felmerült
problémák orvoslása.

2016. december

A módosítás célja a jogalkalmazás során felmerült
problémák orvoslása.

2016. december

A módosítás célja a vágóhídi hatósági
segédszemély képzésre vonatkozó rendelkezések
megállapítása.

2016. december

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX.
törvény módosításának függvényében, ahhoz
igazodóan.
Az összevezetéses eboltás kezdeményezésére
vonatkozó rendelkezések módosítása.
Jogharmonizációs célú módosítás.

2016. december

Jogharmonizációs célú módosítás.

2016. december

Jogharmonizációs célú módosítás.

2016. december

Jogharmonizációs célú módosítás.

2016. december
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2016. december
2016. december

52.

Jogszabálytervezet címe
ellenőrzéséről szóló 141/2011. (XII. 23.) VM
rendelet módosítása
a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és
termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.)
VM rendelet módosítása

53.

a földminősítés részletes szabályairól szóló FM
rendelet

54.

a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004.
(IV. 7.) FVM rendelet módosítása
a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak
előállításáról és forgalomba hozataláról szóló
48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosítása
a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és
forgalomba hozataláról szóló 50/2004 (IV. 22.)
FVM rendelet módosítása
egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek
elektronikus ügyintézés bevezetésével kapcsolatos
módosításáról szóló FM rendelet

55.

56.

57.

Szabályozás célja

Közzététel várható ideje

A rendelet módosítását az 1234/2007/EK tanácsi
rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a
feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott zöldségágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a
megállapításáról szóló 543/2011/EU bizottsági
rendelet folyamatban lévő módosítása teszi
szükségessé.
A földminősítés részletes szabályairól szóló
105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet alkalmazása
során szerzett tapasztalatok, a jogszabályi
környezetben
bekövetkezett
változások,
a
térinformatikai fejlődés és az elektronikus
ügyintézés bevezetése indokolják a felülvizsgálatot.
A szakmai módosítások és a jogtechnikai
kiigazítások a normavilágosságot szolgálják.
A Fajtaminősítő Bizottság újraszervezésével és
működtetésével kapcsolatos szabályok módosítása.
A
vetőmag-szaporítás
hatósági
ellenőrzési
feladataival összefüggésben szükséges egyes
fogalmak meghatározása, pontosítása.
A zöldség vetőmagvak forgalmazásának hatósági
ellenőrzési feladataival összefüggésben szükséges
egyes fogalmak meghatározása, pontosítása.
A Kormány a Közigazgatás- és Közszolgáltatásfejlesztés Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I.
18.) Korm. határozatában jóváhagyott, E-ingatlannyilvántartás tárgyú KÖFOP projekt keretében
lehetővé válik az ingatlannal kapcsolatos földügyi

2016. december
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2016. december

2016. december
2016. december

2016. december

2016. december

Jogszabálytervezet címe

58.

59.

60.

a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói
tevékenységről szóló 73/2015. (XI.6) FM rendelet
módosítása
a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői
jogosítványról szóló FM rendelet
a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról
szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet, valamint a
mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához
és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás
igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló
64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet
módosítása

Szabályozás célja
hatósági
(ingatlan-nyilvántartási,
földmérési,
földvédelmi,
földforgalmi)
eljárások
elektronizálása. A projekt céljának, vagyis az
elektronikus
ügyintézés
bevezetésének
megvalósításához elengedhetetlen a földügyi
igazgatási szakterületet érintő miniszteri rendeletek
(pl. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi
CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999.
(XII. 29.) FVM rendelet) módosítása.
Szaktanácsadói Névjegyzékbe való közigazgatási
eljárás másodfokú jogorvoslati lehetőségének
kialakítása az FM-ben.
A korszerű igényeket és a megváltozott jogszabályi
környezetet figyelembe véve megteremti a
mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány
megszerzésének és kiadásának feltételeit.
A 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet elavult, több
szakasza kiüresedett, egyes szabályozási területei –
mint a képzés és vizsgakövetelmények –
felülvizsgálatra
szorultak,
amelynek
eredményeként a teljes rendelet újraszabályozása
vált
indokolttá.
Továbbá
a
megyei
kormányhivatalok
mezőgazdasági
igazgatási
szervei hiányos szakmai felügyeleti jogkörének
pótlása is szükséges a rendeletben, mellyel
egyidejűleg a 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes
rendelet módosítása is szükséges.
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Közzététel várható ideje

2016. december

2016. december

a fegyveres biztonsági
őrségről, a természetvédelmi
és a mezei őrszolgálatról szóló
1997. évi CLIX. törvény
felhatalmazó rendelkezésének
módosítását követően

