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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 A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági
és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló  T/14660.
számú törvényjavaslathoz az alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti
elő. 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § - Tv. 32. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

14. §

A Tv. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„32. §

(1)  Az  agrárkamara  a  [választottbíróságokról]választottbíráskodásról szóló  törvény
rendelkezéseivel összhangban állandó választottbíróságot működtet.

(2) Az állandó választottbíróság tagjait a küldöttgyűlés öt évre választja meg.

(3)  Az  agrárkamara  tagjai  közötti  agrárgazdasági  tevékenységgel  összefüggő  szerződésben
választottbíróságként csak az agrárkamara mellett működő választottbíróság köthető ki. Az ezzel
ellentétes választottbírósági kikötés semmis.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § - Tv. 59. §
Módosítás jellege: módosítás



19. §

A Tv. a következő 59. §-sal egészül ki:

„59. §

(1) E törvénynek a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012.
évi CXXVI. törvény módosításáról szóló 2017. évi … [törvény]törvénnyel (a továbbiakban: 2017.
évi  … törvény)  [9.  §-ával  ]megállapított  13/A. §-át  a  2017.  évi  … törvény hatályba lépésekor
folyamatban levő ügyekben és folyamatban lévő jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) E törvénynek a 2017. évi … [törvény 8. §-ával ]törvénnyel megállapított 11. § (2) bekezdését a
folyamatban levő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell.

(3) E törvénynek a 2017. évi … [törvény 13. §-ával ]törvénnyel megállapított 23. § (2) bekezdését
első alkalommal a 2017. évi … törvény hatályba lépése után megtartott kamarai választások során
kell alkalmazni.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

22. §

(1)  Ez  a  törvény  –  a  (2)  bekezdésben  meghatározott  kivétellel  –  a  kihirdetését  követő
[harmadik]tizenötödik napon lép hatályba.

Indokolás

1-3. Lásd a T/14660/10. számú képviselői módosító javaslat indokolását.
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