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 (2) A Tft. 25/G. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az ingatlanügyi hatóság húszezer forint összegű bírsággal sújtja azt a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett 

földhasználót, aki az (1) bekezdés szerinti azonosító adatközlési kötelezettségének az ott megjelölt határidőn belül 

nem tesz eleget.”

4. §  A Tft. 91. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A  termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló 2013. évi CVII. törvénnyel (a  továbbiakban: 

Módtv. 4.) módosított 25/G. § (1) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség azt a földhasználati nyilvántartásba 

bejegyzett földhasználót terheli, aki a Módtv. 4. hatálybalépéséig

a) nem tett eleget a  Módtv. 14.  §-ával megállapított 25/G.  § (1)  bekezdés szerinti azonosító adatközlési 

kötelezettségének, és

b) 2013. szeptember 30-ig a 25/B. § (2) bekezdés szerinti földhasználati bejelentést sem tesz.”

5. §  A Tft. 25/B.  § (2a)  bekezdésében az  „az (1)  bekezdés” szövegrész helyébe az  „a (2)  bekezdés” szöveg, a  91.  § 

(8) bekezdésében a „2013. április 30-ig” szövegrész helyébe a „2013. szeptember 30-ig” szöveg lép.

6. § (1) E törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. június 30-án lép hatályba.

 (2) A 3. § (2) bekezdése a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

 (3) A 2. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

 (4) Nem lép hatályba az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXIII. törvény 12. § (1) bekezdése 

és 18. §-a.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2013. évi CVIII. törvény

az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról*

1. §  Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 2.  §-ában a  „prémes állat, méh, hal,” 

szövegrész helyébe a „csincsilla, eb, mézelő méh, ponty,” szöveg lép.

2. §  Az Átv. 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„44.  § (1) A  tenyésztési hatóság eljárása során minden olyan helyen – ide értve az  engedéllyel vagy tenyésztő 

szervezeti elismeréssel nem rendelkező személyek vagy szervezetek tevékenységének helyét is – ellenőrzést 

végezhet, ahol a  törvény hatálya alá tartozó állatfajt tenyésztenek, tartanak, forgalmaznak, állati szaporítóanyagot 

előállítanak, tárolnak, forgalmaznak és felhasználnak, tenyésztési nyilvántartást vezetnek, illetve egyéb 

állattenyésztési tevékenységet végeznek.

(2) A  tenyésztési hatóság az  ellenőrzés során az  állatokkal kapcsolatos nyilvántartásokba betekinthet, az  állatok 

adatait, valamint a 18. § (6) bekezdés a) és b) pontjában foglalt adatokat bekérheti, megismerheti.”

3. § (1) Az Átv. 45/A. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1a) Nem szabható ki állattenyésztési bírság, ha az  (1)  bekezdés b), c), e) és g)  pontja szerinti jogsértést ebfajta 

vonatkozásában követték el.”

 (2) Az Átv. 45/A. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1a) Nem szabható ki állattenyésztési bírság, ha az (1) bekezdés g) pontja szerinti jogsértést ebfajta vonatkozásában 

követték el.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 14-i ülésnapján fogadta el.
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4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 (2) A 3. § (2) bekezdése 2013. október 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke


